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1. Introdução 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, foi apresentado à Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA), para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) do Projecto de Execução (PE) do Circuito Hidráulico Caliços-Pias. 

O EIA e restantes elementos necessários para a instrução do processo de AIA deram entrada na 
APA a 17 de Dezembro de 2009, tendo sido remetidos pela Administração da Região Hidrográfica do 
Alentejo, I.P. (ARH do Alentejo, I.P.), na qualidade de entidade licenciadora do projecto. O 
proponente do projecto é a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A.. 

O projecto enquadra-se no regime de AIA através do n.º 10 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 
69/2000, na sua actual redacção – Projectos de Infra-estruturas – nomeadamente através da alínea g) 
Barragens e outras instalações destinadas a reter a água ou armazená-la de forma permanente, 
englobando-se no caso geral. 

De forma a assegurar a continuidade do procedimento de AIA, a APA, na qualidade de 
Autoridade de AIA, nomeou a Comissão de Avaliação (CA), através do ofício n.º 801/09, de 
23/12/2009, de acordo com o artigo 9.º da referida legislação e com o artigo 1.º do Regulamento das 
Comissões de Avaliação de Impacte Ambiental. A CA integra as seguintes entidades: APA, 
Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, I.P. (ARH do Alentejo, I.P.), Instituto de Gestão do 
Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR, I.P.), Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR A) e Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (DGADR). Cada entidade nomeou os seguintes representantes: 

 APA – Eng.ª Cecília Simões, Dr.ª Rita Cardoso (alínea a) do n.º 1 do art. 9.º); 
 ARH Alentejo, I.P. – Dr. André Matoso (alínea b) do n.º 1 do art. 9.º); 
 IGESPAR, I.P. – Dr. João Marques (alínea d) do n.º 1 do art. 9.º); 
 CCDR Alentejo – Arq.ta Cristina Martins (alínea e) do n.º 1 do art. 9.º); 
 DGADR – Eng.º José Quintão Pereira e Eng.º Manuel Franco Frazão (alínea f) do n.º 1 do art. 9.º). 

Foi também nomeado o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB, I.P.), 
contudo, esta entidade não nomeou qualquer representante nem se pronunciou ao longo do 
procedimento de AIA. 

O EIA é da responsabilidade da empresa AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda., tendo sido 
remetidos e analisados os seguintes elementos: 

Relatório (datado de Novembro de 2009) 

• Volume 1 – Peças Escritas: 

- Tomo 1 – Capítulos Introdutórios 
- Tomo 2 – Caracterização da Situação de Referência 
- Tomo 3 – Avaliação de Impactes 
- Tomo 4 – Mitigação, Monitorização e Conclusões 

• Volume 2 – Peças Desenhadas 

Relatórios Técnicos (datado de Novembro de 2009) 

• Volume 1 – Simulação da Qualidade da Água da Albufeira de Pias 
• Volume 2 – Regime de Caudais Ecológicos a Jusante da Barragem de Pias 
• Volume 3 – Plano de Recuperação Biofísica 
• Volume 4 – Projecto de Reabilitação de Linhas de Água 
• Volume 5 – Projecto de Enquadramento Paisagístico 
• Volume 6 – Sistema de Gestão Ambiental 
Resumo Não Técnico (datado de Novembro de 2009 e de Fevereiro de 2009) 

Esclarecimentos (datado de Fevereiro de 2009) 
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2. Resumo do Procedimento de Avaliação 

O presente processo de AIA incluiu as seguintes etapas: 

• Análise global do EIA, de forma a deliberar acerca da sua conformidade. 

No decorrer da fase de análise de conformidade do EIA, a CA considerou necessário solicitar 
elementos adicionais ao proponente, com paragem do prazo do procedimento até à sua 
entrega, entre 20/01/2010 e 17/02/2010. Estes elementos foram apresentados num volume – 
Esclarecimentos. Após a análise destes elementos, foi declarada a conformidade do EIA, a 04 
de Março de 2010. 

• Solicitação de pareceres a entidades públicas com competências para a apreciação do projecto. 

Foram solicitados pareceres às seguintes entidades: Estradas de Portugal, S.A.; EDP, S.A.; 
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPA); Laboratório Nacional de 
Energia e Geologia (LNEG). 

O teor dos pareceres externos recebidos foi integrado na avaliação efectuada e são 
apresentadas cópias dos mesmos em anexo – Anexo II. 

• Análise dos resultados da Consulta Pública. 

A Consulta Pública decorreu durante 25 dias úteis, de 24 de Março a 28 de Abril de 2010, não 
tendo sido recebido qualquer parecer. 

• Realização de uma visita técnica ao local de implantação do projecto. 

A 27 de Abril de 2010, a CA visitou o local onde se pretende instalar o projecto, com a 
participação de representantes da empresa proponente, da equipa projectista e da equipa 
responsável pelo EIA. 

• Análise técnica do EIA e dos esclarecimentos ao mesmo, nas valências dos representantes da CA, 
integrada com o teor dos pareceres recebidos de entidades externas e com as informações 
recolhidas durante a visita ao local. 

• Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à 
viabilidade ambiental do projecto analisado no EIA. 

 

3. Antecedentes  

O Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), no qual está integrado o Subsistema de 
Rega do Ardila e, consequentemente, o Circuito Hidráulico Caliços-Pias, tem como principal objectivo 
a beneficiação com regadio de alguns dos solos de maior capacidade agrícola do Alentejo, utilizando 
a água armazenada na albufeira de Alqueva. 

O EFMA foi sujeito a procedimento de AIA, tendo merecido parecer favorável do Ministério do 
Ambiente, em 14 de Agosto de 1995. Na sequência desta aprovação, a EDIA tem vindo a promover 
estudos de impacte ambiental para cada uma das componentes do empreendimento abrangidas pela 
legislação de AIA. 

Em 2005, o EIA da Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila foi sujeito a procedimento de 
AIA, em fase de Estudo Prévio, tendo culminado com a emissão de uma DIA favorável condicionada à 
Alternativa VIII, que incluiu os seguintes circuitos hidráulicos – Pedrógão, Amoreira, Brinches e Serpa. 
O Circuito Hidráulico Caliços-Pias é um dos projectos desenvolvidos a partir desta alternativa que, em 
resultado de alterações significativas do seu projecto, face ao apresentado no Estudo Prévio, levou a 
que a EDIA apresentasse um novo EIA, em fase de Projecto de Execução. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 Circuito Hidráulico Caliços-Pias  

 

Processo AIA n.º 2202  5/30 

4. Enquadramento, Justificação e Objectivos do Projecto 

A área de rega a beneficiar pelo EFMA, num total de 112.000 ha, encontra-se dividida em três 
subsistemas: Alqueva (cerca de 60.000 ha), Pedrógão (cerca de 24.000 ha) e Ardila (cerca de 68.000 
ha). O Subsistema do Ardila tem origem na margem esquerda da barragem de Pedrógão e é 
composto por um conjunto de adutores (com uma extensão de cerca de 70 km) e por 8 barragens.  

O Circuito Hidráulico Caliços-Pias integra o Subsistema do Ardila e tem como objectivo o 
transporte e armazenamento de água para beneficiar uma área total de cerca de 4.600 ha de 
terrenos agrícolas, constituindo os blocos de rega de Pias, a partir da albufeira de Pias. 

O projecto do Circuito Hidráulico Caliços-Pias justifica-se através da contribuição para a 
prossecução dos objectivos gerais do EFMA, nomeadamente o fornecimento dos volumes de água 
necessários à concretização da rega prevista no Plano de Rega do Alentejo. 

 

5. Descrição do Projecto 

5.1 Localização  

Administrativamente, o projecto do Circuito Hidráulico Caliços-Pias localiza-se no distrito de Beja 
e abrange os concelhos de Moura (freguesia de Santo Agostinho) e de Serpa (freguesia de Pias). 
Situa-se na margem esquerda do rio Guadiana, totalmente incluído nesta bacia hidrográfica. 

No anexo I é apresentada a localização do projecto. 

 

5.2 Características Gerais  

O projecto, que integra a Rede Primária do EFMA, é constituído pelas seguintes infra-estruturas:  

• Uma barragem de aterro – barragem de Pias – para armazenamento e distribuição de água, 
localizada no barranco das Amoreiras, com 20 m de altura e com 127 ha de área inundada ao 
NPA (182,5); 

• Uma conduta adutora enterrada – adutor Caliços-Pias – com cerca de 7 km de extensão e 
com diâmetros variáveis entre 1800 mm e 1200 mm, que permite transportar água desde a 
albufeira da futura barragem de Caliços (não integrada neste processo de AIA), até à 
albufeira da futura barragem de Pias. 

Decorrente da submersão de troços da rede viária e de caminhos pela albufeira da barragem de 
Pias, será necessário proceder a diversos restabelecimentos, considerados como parte integrante do 
projecto. 

No anexo II é apresentada a representação cartográfica das várias componentes do projecto. 

 Barragem de Pias 

A barragem de Pias será de aterro zonado, utilizando materiais provenientes do interior da futura 
albufeira que, após ensaios geotécnicos, se revelaram adequados. 

A barragem terá cerca de 475 m de comprimento à cota 185,00, com um coroamento de 9,5 m 
de largura. A altura máxima da barragem será de 20,5 m acima da fundação, sendo de 14,5 m acima 
da cota do terreno natural. 

O NPA será à cota 182,50 e o NMC à cota 183,50, determinado para uma cheia com um período 
de retorno de 1000 anos. O NmE será à cota de 177,00. 
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O talude de montante, com uma inclinação de 1:2,5 (V:H), será revestido por uma camada de 
enrocamento de protecção contra a acção da ondulação na albufeira. O talude de jusante, com uma 
inclinação de 1:2,25 (V:H), apresentará revestimento vegetal. 

O descarregador de superfície localizar-se-á na margem esquerda, com a soleira posicionada 
imediatamente a montante do coroamento da barragem. Será adoptada uma soleira de controlo sem 
comportas e a restituição dos caudais descarregados ao leito da ribeira ocorrerá através de uma 
bacia de dissipação de energia do tipo III (USBR). 

A tomada de água do circuito de adução será constituída por uma torre quadrangular, em betão 
armado, coberta por uma plataforma à qual se tem acesso a partir do coroamento da barragem, por 
um passadiço com cerca de 36 m. A torre de tomada de água terá dois orifícios – um funcionará 
como tomada de água para a descarga de fundo e o outro para a estação elevatória de Pias. 

A descarga de fundo da barragem terá uma soleira de entrada de água à cota 173,00, a jusante 
da qual se encontrará uma bacia de dissipação.  

O circuito do caudal ecológico irá funcionar aproveitando o troço final do circuito de descarga de 
fundo, havendo regulação dos caudais através de válvulas de cunha e respectiva medição por 
caudalímetros. 

A albufeira terá uma área de 127 ha à cota do NPA, a que corresponderá um volume de 5.500 
dam3. O volume útil será de 4.400 dam3. 

 Adutor Caliços-Pias 

O adutor Caliços-Pias será dividido em cinco troços em pressão, todos em betão armado com 
alma de aço, mas com diâmetros, extensões e caudais de dimensionamento diferentes. A definição 
do traçado em planta do adutor teve em consideração aspectos como as condições orográficas e 
altimétricas dos terrenos, a minimização do atravessamento de olivais, vinhas, albufeiras, barragens 
e charcas, a existência de boas condições de acesso para a fase de obra e para a exploração.  

No total, o adutor terá quatro nós de derivação, 10 ventosas em pontos altos e 11 descargas de 
fundo em pontos baixos. 

Nas secções de travessia de valas de drenagem, de linhas de água e de estradas ou caminhos 
com intensidade de tráfego considerável, as condutas serão protegidas com um envolvimento de 
betão armado. Quando os adutores têm de atravessar linhas de água importantes, as condutas serão 
envolvidas em betão, ao longo do atravessamento. Na travessia da estrada que liga a barragem de 
Pias à localidade de Pisanito, optou-se por se projectar o atravessamento em vala aberta. 

 Restabelecimentos 

A albufeira irá interceptar algumas vias, que necessitarão de ser restabelecidas, nomeadamente: 

• EN255 (Moura-Pias) – restabelecimento do acesso pelo coroamento da barragem de Pias, 
com um desenvolvimento aproximado de 2.203 m (cerca de 460 m sobre o coroamento); 

• EM1040 (Pias-Machados) – restabelecimento do acesso sob a albufeira de Pias, com um 
desenvolvimento aproximado de 260 m; 

• Acesso da localidade de Pisanito à barragem de Pias – atravessamento da estrada por parte 
do adutor na zona do Monte da Velha e restabelecimento da sua ligação à EN255, junto à 
barragem de Pias, com um desenvolvimento aproximado de 275 m; 

• Caminho agrícola norte – restabelecimento na margem direita da albufeira de Pias, com um 
desenvolvimento de cerca de 1.220 m; 

• Caminho agrícola sul – restabelecimento na margem esquerda da albufeira de Pias, com um 
desenvolvimento de cerca de 1.160 m. 
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Está prevista a drenagem transversal dos restabelecimentos através da construção de passagens 
hidráulicas para as linhas de água naturais interceptadas. 

 

5.3 Descrição da Fase de Construção 

O EIA prevê a existência de um estaleiro principal durante a fase de construção do projecto, a 
implementar na margem direita do barranco das Amoreiras, imediatamente a jusante da secção da 
futura barragem, entre o restabelecimento da estrada municipal e o acesso à descarga de fundo. É 
estimado que este estaleiro, com uma área social e uma área industrial, ocupe cerca de 1 ha. É 
também referida a eventual necessidade de pequenos estaleiros móveis de frentes de obra, para a 
execução da conduta adutora, servindo para o armazenamento temporário de material e/ou 
equipamento. 

Relativamente às áreas de depósito, o EIA refere que é previsto que as mesmas tenham carácter 
definitivo e que sirvam para a deposição de terras vegetais (devendo estas serem utilizadas na 
recuperação paisagística), terras saneadas, das terraplenagens da barragem e da conduta, e terras 
resultantes de escavações, nomeadamente da implantação da conduta adutora, face ao excesso de 
terras previsto. 

Não é apresentada uma localização definitiva para o estaleiro nem para as áreas de depósito, 
sendo referido no EIA que estes serão definidos pelo empreiteiro e alvo de autorização pela EDIA. É 
apresentada uma carta com as condicionantes que deverão ser atendidas pelo empreiteiro e que 
constitui um anexo ao Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

A implantação de condutas com a dimensão das do adutor Caliços-Pias obriga à criação de uma 
plataforma de trabalho com características semelhantes às de uma estrada, uma vez que a vala a 
executar para a instalação da conduta adutora terá uma largura média de 12,0 m.  

Dadas as características do adutor e dos acessos, parte do material resultante das escavações 
será utilizado em aterro. No entanto, apesar das acções de escavação serem em grande parte 
compensadas por acções de aterro, é estimada a existência de materiais sobrantes, nas seguintes 
quantidades: 

 

 

O EIA refere que estes materiais remanescentes deverão ser transportados e depositados em 
pedreiras perto da área de intervenção do projecto ou no interior da albufeira de Pias. 

Relativamente à origem dos materiais de construção, salienta-se que, para o corpo da barragem, 
serão utilizados materiais das áreas de empréstimo (previstas no interior da área da albufeira) e, no 
caso dos materiais para a execução dos drenos e filtros, serão utilizados materiais de pedreiras na 
proximidade (por exemplo a pedreira de Serpa). 

Durante a fase de construção serão utilizados acessos existentes para aceder às frentes de obra. 
O acesso ao local da barragem será desactivado no final da fase de construção, dado que se localiza 
na área a inundar pela albufeira. Os acessos ao circuito hidráulico e órgãos anexos serão beneficiados 
no final da fase de construção, dado que fazem parte da rede viária local, e serão utilizados para 
aceder aos órgãos acessórios (válvulas e ventosas) da conduta adutora. 

Prevê-se que a construção da barragem e do adutor Caliços-Pias tenha uma duração global de 21 
meses, com os trabalhos a decorrerem em simultâneo, sendo necessário criar cerca de 100 postos de 
trabalho, entre técnicos e indiferenciados. 

 

Barragem de Pias: 45.300 m3 

Conduta adutora: 29.690 m3 

Restabelecimentos: 3.195 m3 
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5.4 Projectos Complementares e Subsidiários 

Uma vez que este projecto integra o Sistema Global de Rega do EFMA, existe um grande número 
de projectos considerados complementares e/ou subsidiários. Como projecto complementar do 
Circuito Hidráulico Caliços-Pias com mais relevância destaca-se o Circuito Hidráulico Amoreiras-
Caliços, que abrange a barragem de Caliços, de onde provém a água a transportar para a barragem 
de Pias, sendo essencial para o actual projecto. Encontra-se a decorrer o procedimento de AIA deste 
projecto. 

É de referir o projecto do Bloco de Rega de Pias, para onde será conduzida a água transportada 
para a albufeira de Caliços e de Pias, cujo procedimento de AIA também se encontra a decorrer. 

 

6. Caracterização Sumária do Ambiente Afectado e Análise dos Impactes 

Ambientais do Projecto 

 

Tendo em consideração a tipologia, localização e características do projecto em questão, a CA 
considera relevante salientar os aspectos que se seguem, no que respeita à caracterização do 
ambiente afectado e aos impactes expectáveis nos diversos factores analisados. 

6.1 Geologia e Geomorfologia 

Em termos geomorfológicos, a área do projecto localiza-se na planura Baixo-alentejana, muito 
pouco dissecada pela erosão hídrica, a sul da escarpa da falha da Vidigueira. Segundo o EIA, baseado 
nas Cartas Geológicas de Portugal disponíveis, a área de projecto abrange aluviões, calcários de 
Moura e Arrancadas e granito calco-alcalino de grão médio, não porfiróide (Granito de Pias – 
Pedrógão), sendo que a conduta adutora abrangerá todas a formações referidas, enquanto a 
barragem e a albufeira serão instaladas nos granitos. Em relação à neotectónica, destaca-se a 
proximidade da falha activa da Vidigueira com componente de movimentação vertical do tipo 
inverso. 

O EIA identifica os principais impactes ambientais relacionados com os descritores em apreço, 
não estando previstos impactes negativos muito significativos em qualquer das fases do projecto. 
Salientam-se os principais impactes durante a fase de construção: 

• Compactação dos terrenos no local de implantação dos estaleiros e na sua envolvente e 
alterações na topografia local; 

• Modificações geomorfológicas e eventuais problemas de estabilidade geotécnica inerente à 
exploração das manchas de empréstimo e à deposição de materiais excedentários; 

• Modificações geomorfológicas e eventuais problemas de estabilidade nos taludes de 
escavação e aterro para a construção da barragem e dos acessos. 

Destaca-se os cuidados a ter com a estabilidade de taludes de escavação e de aterro associados 
a terraplanagens e à construção e utilização de acessos provisórios, com fenómenos de erosão, com 
a exploração de manchas de empréstimo, depósito de materiais sobrantes e movimentação de terra 
associadas.  

Não sendo indicadas medidas de minimização de carácter específico para a Geologia e 
Geomorfologia, o EIA refere medidas gerais referentes a escavações e movimentação de terras, bem 
como algumas medidas gerais e as medidas específicas para o descritor geologia que constam do 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA), são importantes para a minimização de impactes. 
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6.2 Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

O projecto apresenta uma interferência significativa com a rede hidrográfica, nomeadamente 
devido à construção de uma barragem e de colocação de condutas enterradas, e ainda ao 
restabelecimento de acessos. As principais linhas de água afectadas pelo projecto possuem 
características torrenciais e são as seguintes: Barranco dos Caliços, Barranco da Merendeira, 
Barranco do Panasco, Barranco da Parreira, Barranco das Amoreiras e respectivos afluentes 
(Barranco do Zambujo e Barranco do Corte do Alho). 

A área em que se desenvolve o projecto em apreço situa-se a jusante do aquífero Moura-
Ficalho, pelo que não são previsíveis impactes deste projecto sobre aquele aquífero. 

As formações geológicas que ocorrem na área do projecto estão associadas fundamentalmente 
ao sector pouco produtivo da Zona de Ossa Morena e são constituídas principalmente por rochas 
sedimentares, de idades terciária e quaternária, e por granitos, na zona do troço final do adutor e na 
área da futura albufeira de Pias. Estas formações apresentam baixa produtividade hidrogeológica 
global, reduzido fluxo de percolação e permeabilidade baixa, originando aquíferos limitados e 
descontínuos, com baixos caudais de exploração e geralmente pouco produtivos. 

Na envolvente próxima do projecto não existem captações superficiais ou subterrâneas que 
constituam origens de abastecimento público. 

Adicionalmente, destaca-se a qualidade e validade da abordagem metodológica e dos estudos 
de modelação desenvolvidos (foi utilizado o modelo CE-QUAL-W2), para simulação da qualidade da 
água da futura albufeira de Pias, tendo em vista os seguintes objectivos: 

- Quantificação das afluências de poluição difusa (de origem agrícola), em função do tipo de 
regime aplicado; 

- Avaliar a reacção da qualidade da água da futura albufeira, face às referidas afluências e 
retirar conclusões para apoio à gestão mais adequada do sistema. 

6.2.1 Avaliação de Impactes  

Tendo em consideração as características principais deste projecto, considera-se que os 
impactes principais nos recursos hídricos foram adequadamente caracterizados e avaliados no EIA. 

Os principais impactes nos recursos hídricos superficiais são os seguintes: 

Fase de Construção 

• Impactes associados às várias intervenções no terreno para construção das infra-estruturas que 
integram o projecto: acções de desmatação, decapagem e movimentação de terras, instalação e 
actividade de estaleiros, circulação de máquinas e veículos, e obras de construção (barragem de 
Pias), com reflexos na alteração do escoamento superficial e da qualidade da água, podendo ser 
classificados como negativos, directos, temporários, prováveis, localizados, imediatos, reversíveis 
e, de um modo geral, pouco significativos e de magnitude reduzida, à excepção da execução da 
barragem de Pias e respectivos órgãos anexos, em que se consideram significativos a muito 
significativos e de magnitude média. 

• Impactes associados a atravessamentos de linhas de água, ao desvio provisório de algumas linhas 
de água e à regularização e limpeza de uma linha de água (2.500 m de extensão da intervenção 
no Barranco das Amoreiras), com reflexos na alteração da qualidade da água, da morfologia do 
leito e das margens e na estrutura ecológica das galerias ripícolas, podendo ser classificados 
como negativos, directos, temporários, prováveis, localizados, imediatos, reversíveis, pouco 
significativos e de magnitude reduzida. 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 Circuito Hidráulico Caliços-Pias  

 

Processo AIA n.º 2202  10/30 

Fase de Exploração 

• Impactes associados à alteração do regime hidrológico (a montante e a jusante) devido à 
exploração da barragem de Pias, podendo ser classificados como negativos, directos, 
permanentes, certos, localizados, imediatos, irreversíveis, significativos e de magnitude reduzida. 

• Impactes associados à alteração da qualidade da água da futura albufeira de Pias, podendo ser 
classificados como negativos, directos, permanentes, prováveis, localizados, a médio prazo, 
irreversíveis, de magnitude média e significativos; 

 

Os principais impactes nos recursos hídricos subterrâneos são os seguintes: 

Fase de Construção 

• Impactes associados a acções de desmatação, decapagem e movimentação de terras, instalação 
e actividade de estaleiros, circulação de máquinas e veículos, e obras de construção, com 
reflexos na capacidade de recarga, devido à compactação dos solos, e na alteração da qualidade 
da água subterrânea, podendo ser classificados como negativos, indirectos, temporários, 
prováveis, localizados, imediatos ou a médio prazo, reversíveis, pouco significativos e de 
magnitude reduzida. 

Fase de Exploração 

• Impactes positivos associados à criação da albufeira de Pias, que contribuirá para a recarga dos 
aquíferos locais, podendo ser classificados como indirectos, permanentes, certos, localizados, a 
médio prazo, irreversíveis, significativos e de magnitude média. 

6.3 Património 

De acordo com o EIA procedeu-se à «identificação e caracterização do património histórico-
cultural nas vertentes arqueológica, arquitectónica e etnográfica existente na área de incidência» do 
projecto, tendo-se efectuado «pesquisa bibliográfica, prospecção arqueológica e reconhecimento de 
elementos edificados», em que a metodologia empregue correspondeu ao preconizado para 
projectos desta tipologia respeitantes ao EFMA. 

Refira-se que, de uma forma geral, a visibilidade do solo no momento da prospecção se 
apresentava entre óptima e razoável, sendo em menor proporção as áreas que apresentaram 
visibilidade insuficiente e pequena a área que apresentou visibilidade nula. 

Na área estudada foram identificadas 27 ocorrências patrimoniais, correspondendo onze a 
elementos de natureza arqueológica, onze a elementos etnográficos, quatro a elementos de 
natureza arquitectónica e a um elemento misto de natureza etnográfica e arquitectónica. 
Relativamente ao valor patrimonial, de acordo com o EIA, nenhum dos elementos analisados obteve 
um valor correspondente a elevado, sendo conferido valor médio a dez ocorrências e reduzido às 
restantes 17. 

No entanto, destaca-se as ocorrências n.º 5, Herdade da Torre, grande mancha de dispersão de 
materiais arqueológicos, que deverá corresponder a uma possível villa romana; n.º 8, Monte Velho, 
outra eventual villa romana; n.º 14, Capela 1 e 2, mancha de ocupação romana; n.º 14, Monte da 
Capela 4, mancha de materiais de cronologia indeterminada; e n.º 18, também uma mancha de 
materiais de cronologia indeterminada. 

Verificou-se que, no âmbito da elaboração do aditamento ao EIA do Bloco de Rega de Pias, foi 
efectuada nova prospecção da zona da ocorrência n.º 15, Capela 4, mancha de materiais romanos, 
diferindo quer na localização quer na maior dimensão da área delimitada, situação que carece de 
nova verificação na fase anterior à obra, devendo ser feita uma nova prospecção. 
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6.3.1 Avaliação de Impactes  

O EIA explicita a fase de construção como sendo a que produzirá as afectações mais 
significativas, «uma vez que comporta a um conjunto de intervenções e obras potencialmente 
geradoras de impactes genericamente negativos, definitivos e irreversíveis». Essas acções 
correspondem à instalação e actividade dos estaleiros, à abertura e utilização de acessos provisórios, 
à desmatação, exploração de áreas de empréstimo e de depósito, e à execução do adutor e da 
barragem de Pias e dos restabelecimentos viários. 

Considera que os registos arqueológicos detectados merecem uma atenção especial pois as 
manchas de dispersão de materiais à superfície do solo poderão não corresponder aos limites reais 
dos contextos que se encontram no subsolo. 

Para a avaliação de impactes sobre estes sítios o EIA considerou como metodologia «que existe 
afectação directa de todos aqueles situados até 10 metros em relação à faixa de 
expropriação/servidão e, enquanto afectação indirecta, os sítios localizados entre os 10 e os 20 
metros em relação à faixa de expropriação/servidão». 

Assim, de acordo com o EIA, as acções de desmatação e de decapagem nas áreas afectas aos 
restabelecimentos irão afectar directamente as ocorrências patrimoniais n.ºs 19, 20, 21, 22, 26, e 27. 
As acções de desmatação e de decapagem nos terrenos situados nas áreas afectas à barragem e 
albufeira afectarão directamente os sítios arqueológicos n.ºs 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 24 e 25, 
enquanto as ligadas ao adutor afectarão o sítio n.º 5. Já a exploração das áreas de empréstimo e de 
depósito de materiais sobrantes, que serão localizadas na albufeira, irão afectar directamente as 
ocorrências n.ºs 11, 13 e 15, podendo a movimentação da maquinaria induzir impactes indirectos nas 
ocorrências n.ºs 9, 10, 12, 14 e 16. 

A construção do adutor afectará directamente o limite nordeste da mancha de dispersão de 
vestígios arqueológicos do sítio n.º 5, Herdade da Torre, localizando-se, no entanto, as áreas de 
maior concentração de materiais a cerca de 55 m do traçado do adutor. Refira-se que o EIA afirma 
que na fase de elaboração do estudo se procedeu ao ajuste do traçado deste adutor de forma a 
minimizar a afectação deste sítio arqueológico. Relativamente ao elemento n.º 6, Herdade da Torre 
3, sítio tardo romano, localizado nas imediações do sítio anteriormente referido, persistem dúvidas 
relativamente à sua eventual não afectação. 

A construção da barragem de Pias e dos respectivos órgãos anexos, incluindo o desvio provisório 
e execução da ensecadeira no barranco das Amoreiras, implicarão a mobilização de solos, com 
escavação, aterro e terraplanagem, constituindo as principais acções que induzirão impactes 
significativos pois não permitirão a conservação in situ dos vestígios detectados, bem como dos que 
venham a ser detectados no decurso do acompanhamento arqueológico da obra, nomeadamente 
dos elementos n.ºs 9C, 9D, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 24 e 25, surgindo dúvidas quanto à eventual 
não afectação do sítio n.º 14, Capela 1 e 2, dada a localização destes vestígios arqueológicos face ao 
NPA da albufeira. 

Em síntese, o EIA identificou impactes negativos directos certos em nove ocorrências 
patrimoniais, sendo estes significativos para o sítio arqueológico n.º 5, Herdade da Torre, villa 
romana, mas pouco significativos para os outros oito elementos: n.º 9 (C e D), Monte do Guedelha, 
conjunto edificado etnográfico; n.º 13, Monte da Capela 3, achado isolado de cronologia pré-
histórica; n.º 15, Monte da Capela 4, mancha de materiais cerâmicos indeterminados; n.º 19 Poço do 
Barranco do Zambujo, poço contemporâneo; n.º 20, Marco 1 do Barranco do Zambujo, marco de 
propriedade; n.º 21, Marco 2 do Barranco do Zambujo, marco de propriedade; n.º 22, Marco 3 do 
Barranco do Zambujo, marco de propriedade; n.º 26, Calçada/Ponte 3 do Monte da Pipa, de 
cronologia contemporânea.  

Para a maior parte destes elementos, n.ºs 19, 20, 21, 22 e 26, são identificados impactes 
directos decorrentes dos restabelecimentos viários. Quanto aos impactes decorrentes da construção 
do adutor, são referidos dois elementos, n.ºs 5 e 9 (C e D), mas relativamente à construção da 
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barragem, onde são identificados impactes directos decorrentes das manchas de empréstimo A4 e 7 
nas ocorrências n.ºs 13 e 15, o EIA não considera como impactes directos as afectações nos 
elementos n.º 10, Poço do Guedelha, n.º 11, Pontão da Capela, n.º 12, Poço da Capela, n.º 16, Monte 
da Capela 5, eventual pedreira romana, n.º 17, Monte da Capela 6, outra eventual pedreira romana, 
n.º 18, Monte da Capela 7, mancha de ocupação indeterminada, n.º 24, Ponte 1 do Monte da Pipa e 
n.º 25, Ponte 2 do Monte da Pipa, que serão submergidos pela albufeira da barragem de Pias. 

Na generalidade, concorda-se com as medidas de minimização preconizadas, devendo-se no 
entanto fazer alguns ajustes quanto à sua natureza e faseamento. Assim dever-se-á prever a 
execução de sondagens mecânicas nas ocorrências arqueológicas n.º 6, Herdade da Torre 6 e n.º 14, 
Capela 1 e 2. Quanto às duas pedreiras, n.º 17, Monte da Capela 6 e n.º 18, Monte da Capela 7 
deverão as sondagens arqueológicas ser ainda complementadas por outros estudos de 
caracterização e por levantamentos. 

6.4 Ordenamento do Território 

O EIA refere e enquadra de forma correcta e clara o projecto nos Instrumentos de Gestão 
Territorial em vigor para a área em estudo. 

Importa referir que o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, aprovado 
pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, define como uma das opções estratégicas territoriais para a 
Região Alentejo o EFMA, do qual o Circuito Hidráulico Caliço-Pias é parte constituinte. 

Relativamente às Plantas de Ordenamento dos Planos Directores Municipais (PDM), verificam-se 
as seguintes sobreposições: 

• PDM de Moura – com “Espaços Agrícolas” e com “Espaços Agro-Silvo-Pastoris (Área Agro-
Silvo-Pastoril)”; 

• PDM de Serpa – com “Espaços Agrícolas” e com “Espaços Agro-Silvo-Pastoris (Área Agro-
Silvo-Pastoril)”. 

No que respeita às sobreposições com as classes de espaço identificadas, os futuros usos do solo 
originados pelo projecto são compatíveis com os que se encontram estabelecidos nos citados PDM, 
na medida em que as infra-estruturas a construir (vala adutora e barragem/albufeira) irão possibilitar 
a beneficiação de cerca de 4.600 ha de terrenos com boa capacidade para uso agrícola, incluídos no 
futuro Bloco de Rega de Pias. 

Relativamente às Plantas de Condicionantes dos PDM, verificam-se as seguintes sobreposições: 

• PDM de Serpa – com a Reserva Agrícola Nacional (RAN), com a Reserva Agrícola Nacional, 
(REN) e “Protecção de Infra-estruturas (Rede Eléctrica)”; 

• PDM de Moura – com a RAN, com a REN, com “Áreas de Conservação da Natureza (Áreas de 
Montados de Azinho e Sobro)” e com “Protecção de Infra-estruturas (Rede Rodoviária)”. 

No que respeita às sobreposições com áreas RAN, REN e “Áreas de Conservação da Natureza 
(Áreas de Montados de Azinho e Sobro)”, importa referir que o proponente está autorizado a 
efectuar as acções de obras hidráulicas, acessos, vias de comunicação, aterros, escavações nas áreas 
de REN e de RAN, bem como o corte ou arranque de exemplares arbóreos de espécies legalmente 
protegidas, com dispensa do pedido de autorização, ao abrigo, respectivamente, do artigo 11.º e do 
n.º 2 do artigo 12.º, ambos do Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 230/06, de 24 de Novembro, que define o regime geral das expropriações à natureza e 
especificidade do EFMA.  

As propostas de localização dos estaleiros e de depósitos de materiais sobrantes são adequadas, 
por não afectarem as condicionantes legais existentes na área do projecto.  
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6.5 Solos e Usos do Solo 

6.5.1 Solos 

A caracterização da situação de referência do descritor solos é satisfatória para o tipo de 
projecto em questão. Na área de estudo considerada predominam os Solos Calcários, com cerca de 
58%, seguidos dos Solos Mediterrâneos, com 31%, o que perfaz cerca de 90% da área, havendo ainda 
Barros e Solos Hidromórficos com 5% e Aluviossolos com 1%. Apresentam uma capacidade de uso A, 
B e C em 91% da área e capacidade de uso C+D na restante área. 

Em relação à erosão, a área em análise apresenta riscos baixos ou diminutos (classes 1 e 2) em 
97% da área, só havendo cerca de 3% com riscos de erosão potencial alta e que coincidem com a 
zonas das linhas de água. 

Relativamente a este descritor, as principais acções geradoras de impactes prendem-se com a 
fase de construção, para a implantação das infra-estruturas, nomeadamente a construção da 
barragem e órgão anexos, o enterramento das condutas e construção dos restabelecimentos viários. 

Na fase de construção, os impactes sobre os solos serão os resultantes da construção e 
implementação das infra-estruturas, nomeadamente: 

- Acções de decapagem dos solos para implantação das diferentes infra-estruturas (barragem 
e órgãos anexos, conduta e caminhos); 

- Ocupação permanente dos solos com as infra-estruturas (barragem, órgãos anexos, e 
caminhos); 

- Escavação dos materiais de empréstimo; 

- Escavação das valas para o enterramento das condutas; 

- Estabelecimento de caminhos de acesso provisórios; 

- Compactação dos terrenos devido à movimentação das máquinas e veículos afectos à obra; 

- Riscos de erosão, devido à desarborização e desmatação dos solos para a fase construção e 
a sua exposição aos agentes atmosféricos; 

- Ocupação temporária do solo com os estaleiros e depósitos de terras sobrantes; 

- Eventual contaminação dos solos por um eventual derrame de óleos e/ou combustíveis. 

Os impactes sobre os solos serão no geral negativos e localizados, sendo que os três primeiros 
(decapagem dos solos, implantação das infra-estruturas e a escavação de materiais de empréstimo) 
serão significativos por haver uma afectação do solo com carácter permanente, os restantes serão 
temporários e pouco significativos, pois a afectação dos solos é transitória, e se forem cumpridas as 
medidas de minimização, nomeadamente o SGA, os impactes negativos serão minorados. É de 
referir, que o facto de à priori se prever que a exploração das manchas de empréstimo e o depósito 
definitivo de terras sobrantes ocorrerem na área da futura albufeira, irá atenuar grandemente os 
impactes negativos sobre os solos. 

Na fase de exploração, os impactes negativos sobre os solos são a ocupação irreversível do solo 
pela implantação das infra-estruturas (barragem, órgãos anexos, e caminhos) que tiveram início na 
fase de construção e que se estendem a esta fase. Teremos ainda de considerar que decorrente do 
enchimento e exploração da albufeira poderão ocorrer fenómenos de instabilidade nos terrenos 
circundantes. 

Deste modo, conclui-se que os impactes decorrentes da construção do Circuito Hidráulico 
Caliços-Pias sobre os solos serão negativos, localizados e pouco significativos a significativos, devido 
ao carácter permanente e irreversível de alguns dos impactes. 
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6.5.2 Usos do Solo 

No EIA, as considerações relativas ao uso do solo estão adequadamente registadas, quer em 
texto, quer em cartografia.  

No que respeita às principais ocupações actuais do solo, verifica-se por superfície de infra-
estrutura a construir pelo projecto: 

• Adutor, num total de 14 ha – a sobreposição de 7 ha com olivais de regadio e de 2 ha, quer 
com olivais de sequeiro, quer com montado, sendo apenas afectada uma azinheira; 

• Barragem e albufeira, num total de 127 ha – a sobreposição de 47 ha com culturas anuais de 
sequeiro, de 27 ha com olivais de sequeiro, de 19 ha com vinha e de 3 ha, quer com olivais de 
regadio, quer com vegetação ribeirinha;  

• Restabelecimento/prolongamento da rede viária, num total de 5 ha – a sobreposição de 3 ha 
com olivais de sequeiro e de 2 ha com culturas anuais de sequeiro. 

Assim, verifica-se que o projecto incide sobre solos de uso predominantemente agrícola, com 
destaque nas culturas anuais de sequeiro (53%), nos olivais de sequeiro (22%) e na vinha (14%). 

O principal impacte negativo expectável, para a fase de construção e de exploração, relaciona-se 
com a alteração de um uso de solo predominantemente agrícola, para um uso de albufeira, numa 
área de 127 ha, e para um uso de condutas adutoras de transporte de águas, numa área de 14 ha. O 
impacte é significativo devido às elevadas superfícies alteradas/perdidas em propriedades agrícolas 
de pequena dimensão. 

Importa referir que nas freguesias afectadas pelo projecto as explorações agrícolas apresentam 
valores de superfície agrícola utilizada média de 45,2 ha em Santo Agostinho e de 31,2 ha em Pias, 
freguesia onde irá ser construída a barragem. 

6.6 Socioeconomia e Agrossistemas 

No EIA, os objectivos e justificação do projecto são claramente explicitados e a caracterização da 
situação de referência, em termos de enquadramento local e regional, é a adequada para a avaliação 
dos projectos do EFMA, deste âmbito, por basear-se em fontes de informação oficiais, por utilizar um 
conjunto de dados estatísticos e indicadores actualizados e por apresentar cartografia clara e 
perceptível. 

O projecto integra-se na NUT III – Baixo Alentejo, desenvolvendo-se na freguesia de Santo 
Agostinho, do concelho de Moura, e na freguesia de Pias, do concelho de Serpa. A freguesia de Santo 
Agostinho, por ser uma das duas freguesias da povoação de Moura, é considerada urbana e rural, 
enquanto a freguesia de Pias é predominantemente rural (a barragem a construir pelo projecto 
localiza-se nesta freguesia). 

No que respeita às acções de maior relevância na fase de construção do projecto, com 
implicações nos aspectos socioeconómicos e agrossistemas, salienta-se, além da construção do 
adutor e da barragem de Pias:  

• a criação de 4,5 km de restabelecimentos viários; 

• a utilização da rede viária local existente para aceder às frentes de obra: 

- o de acesso à barragem será desactivado dado que se localiza na área a inundar pela 
albufeira;  

- os de acesso ao circuito hidráulico e aos órgãos anexos da barragem serão recuperados e 
beneficiados. 
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Nas citadas freguesias, para os principais indicadores socioeconómicos relevantes na análise às 
incidências do projecto, verificam-se os seguintes valores: 

• de acordo com o Censo de 2001:  

- população residente – 4.475 habitantes (16% com mais de 65 anos) em Santo Agostinho; 
3.036 habitantes (26% com mais de 65 anos) em Pias; 

- população empregada por sector de actividade – 67% no terciário, 21% no secundário e 
12% no primário em Santo Agostinho; 51% no terciário, 21% no secundário e 29% no 
primário em Pias;  

- população residente desempregada – 8,2% (aumenta para 11,5% no caso de homens) em 
Santo Agostinho; 23,4% (aumenta para 38,2% no caso de homens) em Pias.  

• de acordo com os Censos de 1991 e de 2001, no que respeita à taxa de variação da 
população residente, verifica-se um acréscimo de 12% em Santo Agostinho e um decréscimo 
de 9% em Pias.  

• à data de 31 de Julho de 2007, o concelho de Moura possuía um 3 estabelecimentos (hotéis, 
pensões e outros) com uma capacidade de alojamento de 149 camas, enquanto que o 
concelho de Serpa possuía 4 com em Serpa uma capacidade de alojamento de 89 camas. 

 

Nas citadas freguesias, e no que respeita aos agrossistemas afectados pelo projecto, verifica-se 
que:  

• o projecto incide sobre solos de uso predominantemente agrícola, principalmente 53% com 
culturas anuais de sequeiro, 22% com olivais de sequeiro e 14% com vinha. 

• por superfície de infra-estrutura a construir pelo projecto: 

- adutor, num total de 14 ha - a sobreposição de 7 ha com olivais de regadio e de 2 ha, 
quer com olivais de sequeiro, quer com montado, sendo apenas afectada uma azinheira; 

- barragem e albufeira, num total de 127 ha – a sobreposição de 47 ha com culturas anuais 
de sequeiro, de 27 ha com olivais de sequeiro, de 19 ha com vinha e de 3 ha, quer com 
olivais de regadio, quer com vegetação ribeirinha;  

- restabelecimento/prolongamento da rede viária, num total de 5 ha – a superposição de 3 
ha com olivais de sequeiro e de 2 ha com culturas anuais de sequeiro. 

• de acordo com o Recenseamento Geral da Agricultura de 1999: 

- total de explorações agrícolas – 239 em Santo Agostinho, num total de 10.538 ha de 
superfície agrícola utilizada (SAU); 379 em Pias, num total de 11.824 ha de SAU; 

- SAU média por exploração – 45,2 ha em Santo Agostinho; 31,2 ha em Pias. 

 

Constata-se, ainda, uma idade avançada do tecido empresarial agrícola da região, 
maioritariamente representada por produtores agrícolas do sexo masculino, com baixo nível de 
instrução e fraca formação na área agrícola, em que apenas 44 a 48% dos produtores têm o 1.º ciclo 
do ensino básico e 1 a 3% o ensino superior.  

Predominam as explorações com produtor autónomo singular, que ocupam 93 a 98% do seu 
tempo na actividade agrícola. A forma de exploração dominante na freguesia de Pias é a exploração 
por conta própria e na de Santo Agostinho, esta forma de exploração, tem praticamente a mesma 
representatividade das explorações arrendadas. 

Nos sistemas produtivos animais prevalece o gado ovino e bovino relativamente às restantes 
espécies animais. Cerca de 25% das explorações e de 13 a 24% da área são irrigáveis, e todos os 
regadios existentes são de propriedade individual, sendo que a origem da água dominante para a 
rega provém de furos, poços e de cursos de água natural. As principais culturas regadas são o olival, a 
vinha e as culturas hortícolas.  
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6.6.1 Avaliação de Impactes  

Para a fase de construção são identificados os seguintes impactes positivos: 

• Criação e/ou manutenção de postos de trabalho, num máximo de 100 e num período 
máximo de 21 meses, o que terá um carácter significativo a nível local, caso de se verifique a 
contratação de mão-de-obra nas localidades próximas das frentes de obra. A significância 
deste impacte decorre do facto de o projecto se localizar em freguesias com taxas de 
desemprego elevadas, superiores ao valor médio nacional e ao Baixo Alentejo, com 
destaque para a freguesia de Pias, onde se registava, em 2001, o valor de 38,2% para 
desempregados do sexo masculino; 

• Efeitos de dinamização económica, principalmente pelo aumento da procura de bens de 
consumo e de serviços, com maior destaque na restauração e alojamentos, gerados pelo 
afluxo de trabalhadores e técnicos envolvidos nas diferentes obras de construção, num 
máximo de 100 e num período máximo de 21 meses, potenciado caso haja contratação de 
mão-de-obra noutras regiões, sendo esta deslocada. O impacte é significativo por o projecto 
se localizar em freguesias onde a maioria da população empregada pertence ao sector 
terciário. 

Identificam-se também os seguintes impactes negativos: 

• Incómodos para a população residente nas proximidades das frentes de obra, quer pela 
dificuldade de circulação nos caminhos agrícolas e rurais, quer pela degradação dos 
respectivos pavimentos, provocados pelo acréscimo de circulação de viaturas e máquinas 
afectas às obras, por o projecto prever a utilização da rede viária local existente para acesso 
às várias frentes de obra. O impacte é pouco significativo face ao método construtivo 
proposto pelo projecto prever a recuperação e a beneficiação da rede viária local, após o 
término das diferentes das frentes de obra; 

• Perturbação/interrupção temporária da actividade produtiva na zona de obra por retirada 
de terras de produção, embora pouco significativo;  

• Perturbação no espaço rural por alterações nas condições de tráfego, aumento de ruídos e 
poeiras e degradação do piso, embora pouco significativo; 

• Perturbação do escoamento do tráfego rodoviário na EN255, que liga as sedes de concelho 
de Serpa ao de Moura, originados pelo restabelecimento viário a realizar sobre o futuro 
coroamento da barragem. O impacte é pouco significativo e de carácter regional, face ao 
método construtivo proposto pelo projecto que, embora condicione temporariamente a 
circulação, não prevê a interrupção do trânsito na EN255. 

Estes impactes terão um carácter provisório e serão bastante atenuados com aplicação das 
medidas de minimização previstas, pelo que se consideram pouco significativos.  

Para a fase de exploração, o principal impacte negativo identificado é: 

• Ocupação permanente de parcelas agrícolas pelas várias infra-estruturas do projecto, o que 
inviabiliza a prática de actividades agro-pecuárias, nomeadamente em 127 ha pelo 
enchimento da albufeira e em 14 ha pela instalação da conduta adutora e 5 ha de 
restabelecimento/prolongamento da rede viária local e regional. Pese embora as superfícies 
agrícolas perdidas sejam significativas para as dimensões das propriedades agrícolas, face à 
SAU média das explorações agrícolas (45,2 ha em Santo Agostinho e de 31,2 ha em Pias), o 
impacte é pouco significativo devido ao proponente proceder às respectivas indemnizações 
e/ou indemnizações aos proprietários dos terrenos afectados pelo projecto, de acordo com 
o estabelecido no Código das Expropriações. 
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Como principal impacte positivo, o presente projecto permite a concretização do futuro Bloco 
de Rega de Pias, o qual irá criar um novo regadio em cerca de 4.600 ha de terras agrícolas e 
possibilitar a potenciação dos seguintes impactes positivos, significativos e de carácter permanente, 
quando considerados conjuntamente com os restantes projectos do EFMA: 

• Introdução de novas culturas;  

• Aumento da produtividade das culturas; 

• Aumento do rendimento dos agricultores; 

• Criação de emprego, associado às práticas agrícolas; 

• Melhoria das condições de vida da população; 

• Potencial para a fixação da população; 

• Mais-valia da propriedade rústica: aumento do valor da terra; 

• Aumento da procura de bens e serviços; 

• Aumento do potencial turístico local e regional; 

Em síntese, os dois descritores analisados são geradores, na fase de exploração, de um impacte 
positivo elevado, particularmente importantes por esta ser uma região muito empobrecida e com 
população decrescente e cada vez mais envelhecida, onde a ausência de água tem limitado a 
competitividade da agricultura até aqui praticada. 

6.7 Paisagem 

A paisagem da área em estudo é homogénea e encontra-se em transformação, constituindo o 
projecto em avaliação um novo elemento na paisagem existente, alterando a sua qualidade. 

Quanto aos impactes expectáveis, é na fase de construção que se considera que estes terão um 
maior significado, em resultado dos trabalhos de movimentação de terras e da presença de 
máquinas, a que se associa a emissão de ruído e de poeiras. 

Assim as principais acções geradoras de impactes negativos decorrente durante a fase de 
construção e são: a instalação e actividade de estaleiros, a abertura e/ou utilização de acessos, a 
remoção da vegetação e/ou decapagem dos solos na área de implantação de infra-estruturas, a 
exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes, a execução do troço adutor 
(tomada de água, conduta e órgão associados), a execução da barragem de Pias e órgãos anexos e a 
execução de restabelecimentos vários. 

Os impactes das acções referidas são, na globalidade, de carácter negativo pouco significativo, à 
excepção das acções de remoção da vegetação e/ou decapagem dos solos na área de implantação de 
infra-estruturas e da própria execução da barragem de Pias e órgãos anexos, cujos impactes serão 
negativos e significativos devido à remoção da vegetação e consequente exposição do solo, o que vai 
diminuir a capacidade de absorção deste novo elemento da paisagem, assim como as acções de 
construção da barragem que vão determinar movimentações de grandes volumes de terras.  

Na fase de exploração, a principal acção geradora de impactes é a presença, exploração e 
manutenção da barragem de Pias, que poderão ir de negativos pouco significativos, quando o plano 
de água associado à albufeira apresenta flutuações que determinam uma alteração radical na 
paisagem associada a faixas sem vegetação, a impactes positivos significativos, associados à presença 
de um plano de água e ao desenvolvimento de vegetação nas suas margens, o que de algum modo 
valoriza a paisagem de carácter homogéneo onde se insere. 

As medidas de minimização apresentadas no EIA para as fases de construção e exploração para 
este factor são as adequadas, destacando-se a implementação do previsto no Plano de Recuperação 
Biofísica e do Projecto de Enquadramento Paisagístico das infra-estruturas do projecto. 
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7. Análise do Projecto de Enquadramento Paisagístico, do Plano de Recuperação 
Biofísica e do Projecto de Reabilitação de Linhas de Água 

Relativamente ao Projecto de Enquadramento Paisagístico apresentado no EIA (Volume 5 dos 
Relatórios Técnicos), que compila os elementos de projecto relativos à integração paisagística dos 
restabelecimentos e da barragem de Pias, considera-se que o mesmo se encontra em condições de 
aprovação. 

Quanto ao Projecto de Recuperação Biofísica das linhas de água intervencionadas no âmbito dos 
atravessamentos das condutas (Volume 3 do EIA) e ao Projecto de Reabilitação de Linhas de Água 
constante do EIA (Volume 4), apresenta-se a respectiva análise: 

 

 Plano de Recuperação Biofísica 

O plano de recuperação biofísica das áreas afectadas pela execução do projecto do Circuito 
Hidráulico Caliços-Pias incide sobre: 

1. As linhas de água atravessadas, que tenham sido alteradas pelas obras de implantação do 
projecto, tanto as que sejam simplesmente atravessadas como as que sejam 
temporariamente desviadas; 

2. Os taludes dos acessos, tanto os eventualmente necessários à construção do projecto (a 
desactivar no final da obra) como os restabelecimentos previstos no projecto; 

3. As áreas de estaleiro; 

4. As áreas de depósitos de inertes (temporários e definitivos). 

A informação disponibilizada apenas aborda a questão da recuperação biofísica de forma 
genérica, sem concretizar especificamente os locais a recuperar, sendo necessário que este tema seja 
desenvolvido e aprofundado de forma mais detalhada.  

Relativamente ao ponto 1., descrito anteriormente, considera-se que o esquema de plantação 
apresentado afasta demasiado a plantação das árvores da linha de água, as quais ficam a 5 m do 
topo do talude, o qual dista ainda da linha de água alguns metros. Neste âmbito, considera-se que as 
árvores não deverão distar mais de 1 m do topo do talude, a menos que a estrutura original da linha 
de água o permita. O esquema de plantação apresentado apenas descreve a disposição transversal 
das plantas a instalar, não definindo o seu distanciamento longitudinal. 

Assim, considera-se que as árvores deverão apresentar uma distância de cerca de 6 m entre si, 
colocando-se nesse espaço dois arbustos das espécies referidas (tamargueira e loendro) que distem 
2 m da árvore mais próxima e entre si. 

Relativamente à espécie arbórea seleccionada (freixo), apesar de ser uma espécie ripícola com 
elevado valor ambiental, considera-se que deverão ser incluídas também outras espécies de 
crescimento mais rápido, como o choupo, e com maior resistência à secura, como o lódão, de modo 
a aumentar a taxa de sucesso da faixa arborizada.  

Considera-se ainda que a protecção das novas árvores é fundamental, seja através da criação de 
uma vedação na envolvente das zonas a recuperar, seja através de protectores metálicos individuais, 
uma vez que a maior parte das áreas desta região são pastoreadas por gado, cujo efeito nas tenras 
árvores é geralmente demolidor, sendo expectável que esta situação fosse sempre prevista, a priori, 
em projectos desta tipologia. Neste âmbito considera-se preferível uma redução da densidade, em 
prol do aumento da protecção associada a cada exemplar. 

Relativamente aos pontos 2, 3 e 4, considera-se que, sempre que se proceda à recuperação de 
áreas através de hidro-sementeira com sementes arbustivas ou arbóreas, deverão ser descritas as 
necessidades de pré-tratamento associadas a cada espécie, já que, sem o cumprimento desta etapa, 
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algumas sementes podem demorar anos a germinar, anulando todo o seu efeito atenuador do 
impacte da intervenção e minimizador da susceptibilidade à erosão. 

 

 Projecto de Reabilitação de Linhas de Água 

O projecto abrange o barranco das Amoreiras, num troço com uma extensão de 2.500 metros, 
imediatamente a jusante da futura albufeira de Pias, relativamente ao qual se propõem as seguintes 
acções: 

1. Limpeza de plantas com carácter infestante (silvas) – estimado em cerca de 5% da extensão 
total de intervenção, ou seja, 125 metros; 

2. Limpeza para combate da cana, espécie exótica (Arundo donax) – situações localizadas, 
estimadas em cerca de 2% da extensão total de intervenção, ou seja, 50 metros; 

3. Plantação de um freixial no troço total de intervenção para salvaguarda e promoção do 
desenvolvimento do freixial (Fraxinus angustifolia) existente, tendo por objectivo a 
continuidade desta formação arbórea ao longo do curso de água. 

Relativamente à intervenção proposta, considera-se que a ocupação dos taludes deste barranco 
com vegetação infestante, nomeadamente por silvas, correspondeu à ocupação de um nicho 
ecológico deixado vazio, possivelmente após operações de limpeza inadequadas, frequentemente 
realizadas neste tipo de situações.  

Salienta-se, contudo, que o contributo destas espécies para a fixação de taludes não é 
desprezável, devendo, por isso, ser realizadas com precaução as intervenções que visem o seu 
controlo. As silvas ocupam geralmente apenas os taludes das linhas de água, possibilitando o normal 
funcionamento do caudal circulante, servindo ainda de local de abrigo, alimentação e nidificação a 
um conjunto variados de espécies faunísticas que não encontram, na área agrícola envolvente, 
habitats semelhantes.  

 
Figura 1 – Margem esquerda do barranco das Amoreiras, no troço em questão 

Relativamente à intervenção de plantação de árvores e arbustos, ao longo desta linha de água, 
designada como freixial, devem ser tidos em atenção os seguintes aspectos:  

• O barranco das Amoreiras apresenta, ao longo dos 2500 m alvo da presente intervenção, uma 
profundidade média de 2 m, resultando que, para criação dos taludes propostos em projecto, 
será necessário alargar este troço em cerca de 6 metros, 3 metros em cada margem, o que, 
apesar de se considerar adequado, implica a obtenção de prévia autorização dos proprietários; 
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Figura 2 – Barranco das Amoreiras, no troço em questão 

• Propõe-se que a intervenção considere um maior número de espécies, tanto de árvores como de 
arbustos, devendo ainda contemplar árvores ripícolas de crescimento rápido como o choupo-
branco, já presente no troço em causa, ou mesmo o lódão-bastardo, uma vez que o controlo de 
espécies arbustivas infestantes apenas será possível através do ensombramento por espécies de 
porte arbóreo, que cresçam rapidamente. Considera-se também que o ulmeiro não apresenta as 
condições necessárias para a sua inclusão deste troço, em virtude de se tratar de um troço 
bastante aberto, com reduzida protecção orográfica, sendo expectável que uma espécie com a 
sensibilidade do ulmeiro não contribua para a criação de uma faixa ripícola densa e duradoura. 
Em termos de espécies arbustivas considera-se que deverá ser promovida alguma 
biodiversidade, incluindo espécies de vocação mista, resistentes à secura mas presentes em 
linhas de água, como o loendro, a aroeira e as giestas; 

• Em terceiro lugar considera-se que plantação das jovens árvores a 5 metros do topo do talude, o 
qual ficará a 3 metros da água, poderá implicar, designadamente: 

- uma elevada taxa de mortalidade, face à dificuldade de desenvolvimento do sistema 
radicular das árvores, numa região climaticamente muito seca, com verões quentes e 
prolongados, que poderá não vencer os 5 m de distância até à linha de água; 

- a continuação da proliferação de infestantes, uma vez que a faixa que importa ensombrar, 
associada aos taludes da linha de água e onde se instalam as espécies infestantes, não será 
beneficiada pelo efeito da sombra projectada pelas árvores; 
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Figura 3 – Margem direita do barranco das Amoreiras, com ilustração da distância proposta para plantação das 

árvores ripícolas, não considerando o reperfilamento do talude 

Face ao exposto anteriormente, propõe-se que a plantação das árvores e dos arbustos se faça 
junto ao topo do talude, na zona destinada às tamargueiras, ou mesmo abaixo deste, caso a largura 
da linha de água o permita, de forma a favorecer o sucesso da adaptação das jovens árvores ao local, 
em virtude da proximidade da água, resultando num ensombramento mais rápido das espécies 
infestantes, que resultará num controlo natural do seu desenvolvimento. 

A inclusão das tamargueiras nesta linha de plantação é ainda possível entre as árvores a instalar, 
uma vez que, segundo a lista de quantidades apresentadas, as árvores distarão cerca de 11 metros 
entre si, considerando-se uma distância demasiado grande para esta fase do projecto, pelo que se 
propõe a redução do espaçamento para cerca de metade deste valor.  

Neste âmbito, refere-se que as distâncias referidas no “módulo de plantação para freixial”, na 
carta n.º 3, quer transversal, quer longitudinalmente, se apresentam incoerentes com o texto do 
projecto e com a lista de quantidades.  

Considera-se ainda que a protecção das novas árvores é fundamental, seja através da criação de 
uma vedação na envolvente das zonas a reabilitar, seja através de protectores metálicos individuais, 
uma vez que a maior parte das áreas desta região são pastoreadas por gado, cujo efeito nas jovens 
plantas comprometerá seguramente a viabilidade desta intervenção, sendo imprescindível prever a 
instalação de mecanismos de protecção da área intervencionada em projectos desta tipologia. Neste 
âmbito considera-se preferível uma redução da densidade, em prol do aumento da protecção 
associada a cada exemplar. 

 

Albufeira de Pias 

Relativamente às intervenções preconizadas para a envolvente da albufeira de Pias as duas 
intervenções propostas no projecto consistem na criação das seguintes parcelas: 

- zona arborizada, numa área sobranceira à Barragem, onde serão plantadas de forma 
alternada alfarrobeiras e amendoeiras (Nível 1); 

- zona a instalar linhas de espécies arbustivas, como a tamargueira e a tabua, em faixas 
paralelas ao NPA.  
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Relativamente à parcela definida para arborização, considera-se a escolha das espécies pouco 
ajustada à área em causa, uma vez que se tratam de espécies associadas a climas atlânticos, sendo a 
sua presença na envolvente praticamente nula. 

Caso se pretenda criar uma área arborizada com árvores de fruto, de forma a potenciar a sua 
visitação sugere-se a figueira, já presente na encosta em causa, eventualmente a romãzeira, 
podendo ainda ser considerada a transplantação de oliveiras centenárias, as quais vão rareando 
numa região olivícola em plena renovação. Caso se pretenda criar uma área mais naturalizada, de 
características de sequeiro, sugere-se a utilização do lódão-bastardo em associação com a aroeira, o 
pilrriteiro e o catapereiro, as quais podem assumir um porte arbustivo numa primeira fase, evoluindo 
mais tarde para um porte arbóreo. As quatro espécies produzem bagas apreciadas por um vasto 
grupo de espécies de avifauna, o que reforçará a sua harmonia e integração com o espaço 
envolvente. 

Destaca-se ainda o facto do local seleccionado para a instalação destas árvores apresentar 
declive elevado e solos delgados e erodidos, existindo locais de características mais favoráveis na 
envolvente da Albufeira, pelo que a alteração do local de intervenção muito beneficiaria se fosse 
considerada a transferência da área para outra com melhores condições em termos de solo, declive e 
humidade, que seguramente garantirá um maior sucesso à intervenção em causa. 

 

 
Figura 4 – Local proposto para parcela a arborizar, junto à albufeira de Pias 

Em relação à intervenção de nível 2, que prevê a plantação de 4.000 tabuas ao nível do NPA, 
considera-se que, face ao exposto relativamente ao plano de exploração previsto, não se considera 
viável instalar uma espécie ripícola, neste local, uma vez que a cota da Albufeira descerá 
gradualmente do NPA, em Abril, até ao NmE, em Outubro, com provável perda das tabuas durante 
os seis meses mais quentes do ano. 

A intervenção na envolvente da Albufeira deverá concentrar-se apenas nas áreas com solos de 
boa qualidade, e relativamente planos, que possibilitem a rápida instalação da vegetação, a qual 
deverá apresentar características naturais que possibilitem a sua sobrevivência durante os meses de 
Verão. 

Considera-se, por último, que a área afecta à albufeira apresenta alguns exemplares de porte 
arbóreo plenamente instalados, designadamente oliveiras, que deverão ser incluídos no presente 
projecto, bastando para tal proceder à vedação da periferia da área expropriada, de modo a 
favorecer a renaturalização deste espaço, uma vez que reduzirá também a manutenção da 
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exploração pelos ex-proprietários. Caso a área se encontre vedada a vegetação surgirá de forma 
natural, ocupando os nichos ecológicos mais adequados para cada espécie. 

Considera-se ainda que a protecção das novas árvores é fundamental, seja através da criação de 
uma vedação na envolvente das zonas a recuperar, seja através de protectores metálicos individuais, 
uma vez que a maior parte das áreas desta região são pastoreadas por gado, cujo efeito nas jovens 
plantas é geralmente demolidor, sendo expectável que esta situação fosse sempre prevista, a priori, 
em projectos desta tipologia. Neste âmbito considera-se preferível uma redução da densidade, em 
prol do aumento da protecção associada a cada exemplar. 

 

8. Síntese Conclusiva 

O Circuito Hidráulico Caliços-Pias integra-se no Subsistema de Rega do Ardila que, por sua vez, 
faz parte do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), tendo este como principal 
objectivo a beneficiação com regadio de alguns dos solos de maior capacidade agrícola do Alentejo. 

O circuito hidráulico em análise visa o transporte e armazenamento de água para beneficiar uma 
área total de cerca de 4.600 ha de terrenos agrícolas, constituindo os blocos de rega de Pias, a partir 
da albufeira de Pias. Para tal, este projecto é constituído por uma conduta adutora gravítica 
enterrada com cerca de 7 km de extensão, que permite transportar água desde a albufeira da futura 
barragem de Caliços (não integrada neste projecto), até à albufeira da futura barragem de Pias, que 
faz também parte do projecto em avaliação. 

Assim, o Circuito Hidráulico Caliços-Pias visa contribuir para a prossecução dos objectivos gerais 
do EFMA, nomeadamente o fornecimento dos volumes de água necessários à concretização da rega 
prevista no Plano de Rega do Alentejo. 

Inerente à implantação do adutor e, sobretudo, da barragem e respectiva albufeira, será 
necessário proceder ao restabelecimento de algumas vias e caminhos, nomeadamente a EN255 e a 
EM1040. Estes restabelecimentos foram considerados como parte integrante do projecto e foram 
igualmente analisados os impactes ambientais inerentes à sua implantação. 

Os principais impactes negativos inerentes ao projecto em apreço relacionam-se com a sua 
construção, nomeadamente: 

• Alteração do escoamento superficial e da qualidade da água, decorrente de acções de 
desmatação, decapagem e movimentação de terras, instalação e actividade de estaleiros, 
circulação de máquinas e veículos, e obras de construção (barragem de Pias); 

• Alteração da qualidade da água, da morfologia do leito e das margens e na estrutura 
ecológica das galerias ripícolas, associados a atravessamentos de linhas de água, ao desvio 
provisório de algumas linhas de água e à regularização e limpeza de uma linha de água; 

• Afectação da capacidade de recarga, devido à compactação dos solos, e na alteração da 
qualidade da água subterrânea, decorrente de acções de desmatação, decapagem e 
movimentação de terras, instalação e actividade de estaleiros, circulação de máquinas e 
veículos, e obras de construção; 

• Afectação directa e indirecta de ocorrências patrimoniais, devido a acções de desmatação e 
de decapagem, mobilização de solos, com escavação, aterro e terraplanagem, nas áreas 
afectas aos restabelecimentos, à construção do adutor e à construção da barragem de Pias e 
dos respectivos órgãos anexos; 

• Alteração de um uso de solo predominantemente agrícola, para um uso de albufeira, numa 
área de 127 ha, e para um uso de condutas adutoras de transporte de águas, numa área de 
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14 ha, afigurando-se como um impacte significativo devido às elevadas superfícies 
alteradas/perdidas em propriedades agrícolas de pequena dimensão; 

• Incómodos para a população residente nas proximidades das frentes de obra, quer pela 
dificuldade de circulação nos caminhos agrícolas e rurais quer pela degradação dos 
respectivos pavimentos, provocados pelo acréscimo de circulação de viaturas e máquinas 
afectas às obras; perturbação/interrupção temporária da actividade produtiva na zona de 
obra por retirada de terras de produção. Estes impactes terão um carácter provisório e 
consideram-se pouco significativos. 

Considera-se que os impactes negativos identificados, maioritariamente de carácter local e 
temporários, poderão ser minimizados com a implementação de medidas adequadas, sendo estas 
apresentadas no capítulo seguinte do presente parecer. 

Os principais impactes positivos do projecto estão associados, sobretudo, à sua fase de 
exploração e relacionam-se com a concretização dos seus objectivos. Destacam-se os seguintes 
impactes positivos, associados à socioeconomia e aos agrossistemas, para a fase de construção e de 
exploração: 

• Criação e/ou manutenção de postos de trabalho, na fase de construção, o que terá um 
carácter significativo a nível local, caso de se verifique a contratação de mão-de-obra nas 
localidades próximas das frentes de obra; 

• Dinamização económica, principalmente pelo aumento da procura de bens de consumo e de 
serviços, com maior destaque na restauração e alojamentos, gerados pelo afluxo de 
trabalhadores e técnicos envolvidos nas diferentes obras de construção; 

• Criação de emprego, durante a fase de exploração, associado às práticas agrícolas; 

• Aumento de área regada, o que permitirá a introdução de novas culturas, o aumento da 
produtividade das culturas e o aumento do rendimento dos agricultores; 

• Potencial melhoria das condições de vida da população, com possibilidade de fixação da 
população e de aumento do potencial turístico local e regional. 

Assim, face ao exposto e ponderando os impactes positivos e negativos do projecto, a CA 
considera que o projecto de execução do Circuito Hidráulico Caliços-Pias é viável do ponto de vista 
ambiental, emitindo parecer favorável, condicionado ao cumprimento da legislação específica 
aplicável, às condicionantes, elementos a apresentar, medidas de minimização e programas de 
monitorização referidos no presente parecer. 
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9. Condicionantes, Elementos a Apresentar, Medidas de Minimização e 

Programas de Monitorização 

9.1 Condicionantes 

1) Apresentação dos elementos solicitados no presente parecer e cumprimento das medidas de 
minimização, programas de monitorização e restantes condicionantes discriminados; 

2) Adopção e cumprimento do Sistema de Gestão Ambiental da Empreitada de Construção do 
Circuito Hidráulico de Caliços-Pias (apresentado no Volume 6 dos Relatórios Técnicos do EIA), 
considerando as medidas propostas no presente parecer; 

3) Manutenção do regime de caudais ecológicos e de libertação de caudais de cheia no Barranco 
das Amoreiras, tal como proposto no EIA; 

4) Obtenção de aprovação prévia da Estradas de Portugal, S.A. no que respeita ao projecto de 
execução do restabelecimento da EN255 e de todas as infra-estruturas associadas. 

 

9.2 Elementos a apresentar previamente ao Licenciamento 

Deverá ser remetida à Autoridade de AIA para análise e aprovação: 

1) Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, de todas as ocorrências 
patrimoniais inventariadas pelo EIA, assim como de todas as medidas referentes ao 
Património; 

2) Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, da Planta de 
Condicionantes à localização dos Estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, com a 
implantação dos elementos patrimoniais identificados; 

3) Os resultados das prospecções sistemáticas a efectuar, bem como a respectiva reavaliação 
de impactes e a proposta de medidas de minimização; 

4) Os resultados das sondagens de diagnóstico e eventuais ajustes ao projecto, decorrentes 
dos resultados obtidos; 

5) Uma listagem com todas as ocorrências a vedar e a sinalizar; 

6) SGA alterado, de forma a integrar todas as medidas e alterações preconizadas no presente 
parecer, incluindo o Plano de Recuperação Biofísica das áreas afectadas; 

7) Projecto de Reabilitação de Linhas de Água reformulado, tendo em conta a análise 
apresentada no presente parecer.  

 

9.3 Medidas de Minimização  

9.3.1 Fase prévia à Construção 

1. Concretização das medidas n.os 3 e 4, consagradas no documento «Medidas de Minimização 
Gerais da Fase de Construção», da Agência Portuguesa do Ambiente (disponíveis em 
www.apambiente.pt). 

2. A localização dos estaleiros, áreas de depósitos de terras e áreas de empréstimo deverá 
atender ao definido no Projecto de Execução. A eventual alteração das localizações previstas 
deverá atender às cartas de condicionantes constantes do EIA. 

3. Nos casos em que não seja possível evitar a afectação das ocorrências patrimoniais, deve ficar 
também garantida através do Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, a 

http://www.apambiente.pt/
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salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afectar 
directamente pela obra e no caso de elementos arquitectónicos e etnográficos, através de 
registo gráfico, fotográfico e memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da 
sua escavação integral. 

4. Deverá ficar prevista a possibilidade de ainda efectuar ajustes pontuais ao projecto, de forma a 
compatibilizar o projecto com os resultados das sondagens de diagnóstico a executar ainda na 
fase prévia à obra. 

5. Deve ser realizada a prospecção arqueológica sistemática das áreas que na fase de elaboração 
do EIA não foram prospectadas ou apresentaram visibilidade insuficiente a nula. 

6. Deve ser realizada a prospecção arqueológica sistemática das novas acessibilidades, das zonas 
de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras e, de acordo com os resultados 
obtidos, poderão vir ainda a ser condicionadas. 

7. Deverão ser sinalizados e vedados todos elementos patrimoniais situados até a um limite 
máximo 15 m, centrado no eixo das infra-estruturas; todos os restantes elementos situadas até 
a um limite máximo de 25 m deverão ser sinalizados; os restantes elementos deverão ser 
avaliados caso a caso, devendo a sua vedação e sinalização tomar em consideração outros 
factores como o elevado valor patrimonial e o estado de conservação, a proximidade de 
caminhos ou estradas a serem utilizadas durante a execução do projecto, pelo que antes do 
início da obra. 

8. Efectuar nova prospecção e delimitação cartográfica da ocorrência patrimonial n.º 15 bem 
como a reavaliação de impactes e das medidas de minimização preconizadas. 

9. Efectuar sondagens manuais de diagnóstico para caracterização das ocorrências arqueológicas 
n.ºs 16 e 17, de forma a validar a localização ou os traçados das componentes de projecto que 
as afectarão ou a proceder a ajustes ao projecto, ainda que pontuais, bem como prever e 
efectuar todos os estudos e trabalhos necessários para a caracterização e levantamento dos 
vestígios das pedreiras.  

10. Efectuar sondagens mecânicas de diagnóstico para caracterização das ocorrências 
arqueológicas n.ºs 5, 6, 14, 15 e 18, de forma a validar a localização ou os traçados das 
componentes de projecto que as afectarão ou proceder a ajustes ao projecto, ainda que 
pontuais. 

 

9.3.2 Fase de Construção 

11. Concretização das medidas n.os: 9 a 11, 14 a 19, 23 a 26, 28 a 34, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 
consagradas no documento «Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção», da 
Agência Portuguesa do Ambiente (disponíveis em www.apambiente.pt). 

12. Garantir que as ocorrências patrimoniais não são afectadas pelos estaleiros, acessos e áreas de 
depósito ou de empréstimo, caso estas se situem fora da área a inundar pela albufeira da 
barragem de Pias. 

13. Após a desmatação, realizar nova prospecção arqueológica sistemática das áreas que na fase 
de elaboração do EIA apresentaram visibilidade insuficiente a nula. 

14. Garantir que o acompanhamento arqueológico é executado de modo efectivo continuado e 
directo por um arqueólogo, em cada frente de trabalho, sempre que as acções inerentes à 
realização do projecto não sejam sequenciais mas simultâneas. 

15. Efectuar o registo topográfico, fotográfico e elaborada memória descritiva das ocorrências 
patrimoniais etnográficas e construídas n.os 9 (C e D), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 
21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, que serão afectadas directamente por uma das componentes de 
obra ou pela submersão decorrente da albufeira da barragem de Pias. 

http://www.apambiente.pt/
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16. Após os trabalhos de registo, remover os elementos patrimoniais n.os 20, 21 e 22 para depósito 
credenciado, de preferência situado no município de Serpa. 

17. Garantir o acompanhamento arqueológico permanente do local da ocorrência n.º 13, 
correspondente a um achado isolado de cronologia pré-histórica. 

18. Promover, na medida do possível, a utilização dos solos provenientes das escavações do 
traçado da conduta no revestimento da mesma, com reposição no mesmo local e mantendo a 
sequência dos horizontes ou camadas de solo. 

19. Sempre que houver um atravessamento de linhas de água por elementos de projecto, 
minimizar o tempo de interrupção da circulação da água. 

20. Durante a afectação do leito do barranco das Amoreiras, o desvio provisório deverá assegurar a 
devolução da totalidade da água à linha de água a jusante, devendo a duração da intervenção 
ser a menor possível. 

21. Durante a intervenção no leito do barranco das Amoreiras, assegurar que todas as acções que 
traduzam risco de poluição sejam restringidas na sua envolvente directa. Essas áreas deverão 
ser vedadas e deverá ser restringido o acesso directo ao local, a fim de evitar que para aí sejam 
lançados elementos poluentes. 

22. A movimentação de máquinas no leito deverá ser efectuada segundo o princípio da afectação 
mínima do escoamento natural, do leito de cheia, das margens e da vegetação ripícola. O 
atravessamento das linhas de água pela maquinaria da obra deverá privilegiar os 
atravessamentos já existentes. 

23. Após a realização dos atravessamentos das linhas de água dever-se-á recuperar a área afectada 
pela obra de acordo com as indicações constantes no Plano de Recuperação Biofísica (Volume 3 
dos Relatórios Técnicos do EIA), de acordo com a análise expressa no presente parecer. Estas 
intervenções deverão ser efectuadas no menor tempo possível após conclusão dos trabalhos, 
desde que em época do ano adequada. 

24. Sempre que ocorram exsurgências devido à intercepção do nível freático, deverá dar-se a 
paragem imediata da frente de obra, contenção da fuga e encaminhamento das escorrências 
para a linha de água mais próxima. Dever-se-á assegurar que, no seu percurso, esta água não 
encontrará elementos passíveis de degradar a sua qualidade. Após a adopção destes 
procedimentos, a frente de obra deverá ser retomada com recurso às técnicas construtivas 
adequadas à situação em presença. 

25. Para as captações mais próximas do circuito hidráulico deverão ser tomadas medidas, 
sobretudo na fase de construção, com vista à protecção das mesmas, tais como: 

a) A vedação e sinalização das captações situadas nas áreas expropriadas, de forma a 
impedir o acesso ao local por parte da maquinaria e funcionários afectos à obra; 

b) A contenção, logo que tecnicamente possível, de exsurgências que ocorram durante os 
trabalhos de escavação devido à intercepção acidental do nível freático, de forma a 
minimizar efeitos de rebaixamento no nível de água das captações. 

26. Relativamente às captações subterrâneas localizadas na área a inundar pela barragem de Pias, 
estas serão alvo de desmantelamento e selagem de acordo com o seguinte procedimento: 

a) Nas áreas de intervenção da empreitada onde se verifique a existência de poços, 
proceder-se-á ao desmantelamento da parede ou estrutura do poço. O entulho que 
resultar desse processo que for desprovido de interesse arqueológico, tratado como 
resíduo de construção e demolição (RCD) e encaminhado para um aterro de inertes; 

b) Seguidamente será retirado todo o equipamento ainda existente no poço, tal como 
bombas, tubagem, etc.; 
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c) O poço deverá ser despejado até à sua base, de modo a permitir a remoção dos finos 
depositados no fundo desta captação e detectar a existência de eventuais materiais 
estranhos; 

d) Após o esvaziamento, o poço deverá ser preenchido com materiais inertes, desde a sua 
base até à profundidade a que foi previamente detectado o nível hidrostático, ou até 
1,5m abaixo do nível do solo; 

e) Finalmente, a selagem do poço deverá ser efectuada com calda de cimento e areia. 

27. Recuperar a vegetação ripícola e a vegetação mais desenvolvida associada às linhas de água 
afectadas pela obra, de acordo com o Projecto de Reabilitação das Linhas de Água (Volume 4 
dos Relatórios Técnicos do EIA) e com a análise expressa no presente parecer, e assegurar a 
manutenção destas plantações em boas condições fitossanitárias e de limpeza, durante o 
período de garantia da empreitada.   

28. Implementar as medidas de recuperação biofísica constantes do Plano de Recuperação 
Biofísica (Volume 3 dos Relatórios Técnicos do EIA), de acordo com a análise expressa no 
presente parecer. 

29. Implementar o Projecto de Enquadramento Paisagístico das infra-estruturas do projecto 
(Volume 5 dos Relatórios Técnicos do EIA). 

30. Execução da modelação dos taludes, visando tanto quanto possível uma certa continuidade 
com o terreno natural, privilegiando as inclinações inferiores a 1:2 (V:H), preconizando o perfil 
em S ou “pescoço de cavalo”, e assegurando a sua conveniente drenagem. 

31. Assegurar a rápida implementação do revestimento vegetal dos taludes com o objectivo de 
diminuir o seu impacte visual na envolvente e minimizar a sua erosão superficial, privilegiando 
a aplicação das sementeiras nos meses de Primavera e Outono. 

32. Remover e encaminhar para entidade gestora devidamente licenciada os resíduos perigosos 
resultantes do troço da EN255 localizado na zona a inundar pela futura albufeira de Pias, 
delimitado pelo NMC.  

 

9.3.3 Fase de Exploração 

33. Deverá ser assegurada a manutenção das plantações efectuadas no âmbito do Projecto de 
Reabilitação de Linhas de Água (Volume 4 dos Relatórios Técnicos do EIA). 

34. Sensibilização ambiental dos utilizadores da albufeira de Pias e populações locais através de 
acções com vista à sensibilização da ecologia dos grupos faunísticos presentes e a importância 
humana na sua conservação. 

35. Promoção de acções de sensibilização ambiental junto de associações de pescadores tendo em 
vista a não introdução/translocação de espécies piscícolas exóticas. 

36. Promoção de uma zona de lazer – que potencie o usufruto ordenado da albufeira e suas 
margens por parte das populações locais – na área adjacente à albufeira, de acordo com os 
critérios apresentados no Projecto de Enquadramento Paisagístico (Volume 5 dos Relatórios 
Técnicos). 

 

9.4 Medidas de Potenciação  

1. Sempre que viável, proceder ao recrutamento de mão-de-obra e de empresas fornecedoras de 
bens, serviços ou de escoamento de produtos preferencialmente nas freguesias e concelhos de 
localização do projecto, nas fases de construção, exploração e desactivação. 
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9.5 Programas de Monitorização 

9.5.1 Monitorização da Qualidade da Água de Superfície 

Concorda-se com a proposta de plano de monitorização da qualidade dos recursos hídricos 
superficiais, nas fases de construção (associado à construção da barragem de Pias, a montante e a 
jusante) e de exploração (na albufeira de Pias e a jusante), nos termos propostos no EIA (Capítulo 2 
do Tomo 4), em termos de locais, periodicidades de amostragem e parâmetros/elementos a 
monitorizar (físico-químicos, morfologia, macrófitos e ictiofauna). Para a fase de construção, deverão 
também ser analisados os parâmetros Carência Química de Oxigénio (CQO) e Hidrocarbonetos totais, 
além dos propostos no EIA. 

Este plano de monitorização deverá ser oportunamente integrado no Programa de 
Monitorização Global do EFMA, actualmente em fase de elaboração, sob coordenação da EDIA. 
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Anexo I 

Enquadramento Nacional e Regional do Projecto 
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Figura 5 – Enquadramento Nacional e Regional do Projecto (fonte: EIA) 
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Anexo II 

Representação cartográfica das componentes do Projecto 
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Figura 6 – Representação cartográfica das componentes do Projecto (fonte: EIA) 
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Anexo III 

Pareceres de Entidades Externas 

Estradas de Portugal, S.A. 

EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. 

 


