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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO CALIÇOS-PIAS 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O presente volume constitui um esclarecimento ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

relativo ao Processo de AIA n.º 2202 "Circuito Hidráulico Caliços-Pias" (Projecto de 

Execução), cujo proponente é a EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do 

Alqueva, SA., que pretende dar resposta às solicitações da Agência Portuguesa do 

Ambiente, enquanto Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), expressas no 

Ofício com a Ref. 0111/10 AIA2202/GAIA, que se reproduz no Apêndice 1. 
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ELEMENTOS SOLICITADOS PELA AUTORIDADE DE AIA 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

I INTRODUÇÃO 

1. Deverá ser explicitada a entidade licenciadora do projecto (Administração da 

Região Hidrográfica do Alentejo, I.P.), que apenas surge mencionada sob a forma 

de acrónimo, num diagrama esquemático (pág. 2). 

Este projecto é da responsabilidade da empresa EDIA – Empresa de Desenvolvimento e 

Infra-Estruturas do Alqueva, S.A., que constitui o proponente do projecto. 

 

A entidade licenciadora do Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico Caliços-Pias 

é a Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, IP (ARH-Alentejo). 

 

II DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

1. Articulação entre a descrição dos restabelecimentos a efectuar (cap. 5.1.2.4) e a 

informação apresentada no Desenho 21. 

Na Figura 21, reformulada com a informação solicitada, identificam-se os restabelecimentos 

que fazem parte do projecto de execução e que se encontram descritos e caracterizados no 

item 5.1.2.4 do Volume 1, Tomo 1 do EIA. Sendo eles os seguintes: 

EIA do Circuito 
Hidráulico Caliços-Pias 

Proponente: 

EDIA – Empresa de 

Desenvolvimento e Infra-

estruturas do Alqueva 

Entidade licenciadora:  

ARH-Alentejo 

  Projectista: 

AQUALOGUS 

Elaboração EIA:  

AQUALOGUS  
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EN255 (Moura – Pias) – este restabelecimento será realizado sobre o coroamento da 

barragem de Pias e assegurará a ligação entre a vila de Pias e a vila de Moura. 

EM1040 (Pias – Machados) – trata-se de um restabelecimento de uma estrada municipal, 

localizado no limite de montante da futura albufeira de Pias, que permitirá assegurar a 

ligação entre Pias e Machados após o enchimento da albufeira. 

Acesso à localidade de Pisanito – este restabelecimento consiste na reconstrução da 

estrada na zona de Monte da Velha após implantação da conduta adutora nesse local e na 

realização da ligação da estrada de Pisanito ao novo traçado da EN255 junto ao encontro da 

margem direita da barragem de Pias. 

Caminho agrícola norte – consiste num restabelecimento que será necessário realizar na 

margem direita da futura albufeira de Pias, localizado perto da confluência do barranco do 

Zambujo com o barranco das Amoreiras. 

Caminho agrícola sul – por último, será realizado um restabelecimento na margem 

esquerda da futura albufeira de Pias, localizado a jusante da travessia do barranco das 

Amoreiras pela EM 1040. 

 

2. Esclarecer como será efectuado o acesso à área de implantação das condutas do 

circuito hidráulico, durante a fase de construção e de exploração. Indicar que 

caminhos serão utilizados durante ambas as fases e distinguir entre os acessos a 

beneficiar e a prolongar. 

Na Figura 01 do presente documento, representam-se os acessos às infra-estruturas do 

circuito hidráulico de Caliços-Pias para a fase de construção e para a fase de exploração, 

distinguindo-se ainda entre os existentes que serão beneficiados/recuperados e os que 

serão prolongados. 

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 da barragem serão recuperados (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. 

No que respeita aos acessos a prolongar, tratam-se de acessos a utilizar na fase de 

exploração do circuito hidráulico e asseguram a ligação do local onde se encontram os 

órgãos acessórios à rede de caminhos existentes ao longo do traçado da conduta adutora. 
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3. Indicar, nomeadamente no Desenho 21, o local onde ocorrerá o atravessamento da 

estrada que liga a barragem de Pias a localidade de Pias, pela conduta adutora, 

através de vala aberta. 

Esclarece-se que a estrada que liga a barragem de Pias à vila de Pias é a EN255, que 

actualmente atravessa o barranco das Amoreiras e que após construção da barragem de 

Pias será desviada e o seu trajecto passará a ser realizado sobre o coroamento da 

barragem. Este restabelecimento da EN255 faz parte integrante do projecto do “Circuito 

Hidráulico Caliços-Pias”. 

A única via que será atravessada pela conduta adutora é o acesso à localidade de Pisanito 

a partir da EN255 junto à futura barragem de Pias. Desta forma, importa referir que a 

implantação da conduta adutora na zona da estrada de Pisanito será realizada da seguinte 

forma: 

– Remoção do pavimento de uma faixa de rodagem na zona do atravessamento; 

– Abertura de vala para implantação da conduta; 

– Instalação da conduta na vala e reaterro; 

– Reposição do pavimento da faixa de rodagem afectada; 

– Repetição das actividades para a outra faixa de rodagem. 

Com este método construtivo a circulação rodoviária, ainda que condicionada, ficará 

assegurada, não havendo interrupções de trânsito. 

 

4. Apresentar a justificação da largura média indicada para a vala do adutor -12 m.  

Face às condições geotécnicas dos terrenos interessados pela escavação, à altura e às 

condições de execução da mesma, o talude de escavação admissível para serem 

garantidas as necessárias condições de segurança corresponde a uma geometria de 1:1 

(horizontal - vertical). 

Tendo em consideração que a altura média da escavação, neste caso específico, é de cerca 

de 4,3 m e que a largura do rasto para a conduta a instalar é de 2,5 m obtém-se cerca de 

11,1 m para a largura do topo de escavação. 

Assim assumiu-se, como valor conservativo e para efeito da avaliação da afectação do uso 

do solo durante a fase de construção, que a vala a executar para instalação da conduta 

adutora terá uma largura média de 12 m. 
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III RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

1. No contexto do funcionamento e manutenção do circuito hidráulico de Caliços-

Pias, as descargas de fundo da conduta encontram-se localizadas nos pontos 

baixos do sistema adutor. No entanto, o EIA não refere os caudais máximos de 

descarga expectáveis, nem a capacidade de vazão das linhas de água receptoras, 

pelo que esta informação deverá ser apresentada. 

De modo a responder à presente solicitação, no quadro seguinte apresentam-se os caudais 

máximos expectáveis nas descargas de fundo da conduta, em caso de necessidade de 

manutenção da mesma.  

Quadro 2.8– Caudais máximos das descargas de fundo. 

Troço 
(m) 

Descarga D 
(mm) 

Q Máximo 
(m3/s) 

Troço 1 

DF1 

300 

0,42 

DF2 0,32 

DF3 0,37 

DF4 0,42 

DF5 0,62 

DF6 0,47 

Troço 2 
DF7 0,71 

DF8 0,58 

Troço 3 DF9 0,66 

Troços 4 e 5 
DF10 1,04 

DF11 0,94 

 

Relativamente à capacidade de vazão das linhas de água receptoras do caudal proveniente 

das descargas de fundo, verificou-se que o caudal máximo descarregado por cada destes 

órgãos hidráulicos é, na maioria dos casos, inferior ao caudal de ponta de cheia com 5 anos 

de período de retorno da secção da bacia hidrográfica definida pela secção de implantação 

da descarga de fundo. 

A excepção verifica-se na descarga de fundo DF6, pertencente ao Troço 1 do adutor, cujo 

caudal máxima descarregado está entre os valores de caudais de ponta com períodos de 

retorno 10 e 20 anos. 

Refere-se no entanto que a válvula preconizada para a tubagem de descarga da DF6 

permite funcionamento com abertura parcial, pelo que a situação de ocorrência de caudal 

máximo deverá ser muito rara. Ainda assim, caso esta situação se venha a verificar, não se 
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prevêem danos materiais significativos na eventualidade de ocorrer a descarga do caudal 

máximo, visto que a jusante da secção da linha de água onde o caudal da descarga de 

fundo é restituído não existe qualquer infra-estrutura. 

 

2. Considerando que o uso principal da água a armazenar na albufeira de Pias é a 

rega, considera-se que o programa de monitorização apresentado para as águas 

superficiais deve incluir parâmetros adicionais aos propostos, para avaliação da 

qualidade da água para rega, nomeadamente o parâmetro SAR e parâmetros 

microbiológicos, entre outros, em conformidade com o disposto nos Anexos XVI e 

XVIl do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 

Face ao solicitado, expõe-se o seguinte: 

Tal como é do conhecimento da Autoridade de AIA, a EDIA promoveu a elaboração do 

“Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais para o Sistema 

Alqueva-Pedrógão e Rede Primária de Rega – Fase de Exploração”. Estando em fase final o 

processo de validação interna, prevê-se o seu envio à Autoridade de AIA, para aprovação, 

ainda durante o primeiro trimestre de 2010.  

Este Programa visa definir as acções de monitorização a implementar no decorrer da 

exploração das infra-estruturas da rede primária do EFMA, e nas principais linhas de água 

associadas, tendo em atenção, entre outros objectivos, a necessidade de cumprir as 

disposições de monitorização previstas nas Declarações de Impacte Ambiental e Programa 

de Gestão Ambiental do EFMA, bem como nos diplomas legais em vigor, e as 

responsabilidades atribuídas à EDIA no âmbito do Contrato de Concessão, celebrado entre 

o Estado Português e a EDIA a 17 de Outubro de 2007.  

Sendo a albufeira de Pias parte integrante da Rede Primária do EFMA, e tendo em conta os 

usos a que se destina (designadamente rega), esta será também monitorizada através do 

Programa de Monitorização supracitado o qual prevê para águas de rega, e como mínimo, a 

monitorização dos parâmetros referidos no Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 

Agosto, referente à avaliação da adequabilidade da água destinada à rega. Relativamente à 

periodicidade de amostragem, é garantido o cumprimento da frequência mínima de 

amostragem constante no Anexo XVII do mesmo diploma legal, sendo uma das campanhas 

realizada antes do início da época de rega. 
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IV USO DO SOLO 

1. Uma vez que é referido que existe afectação de cerca de 1,8 hectares de montado 

de azinho, apresentar medidas de minimização e/ou compensação para os 

exemplares a afectar, em articulação com os projectos de Enquadramento 

Paisagístico e de Recuperação Biofísica. 

Tal como se pode observar na Figura 3 do Volume 2 do Estudo de Impacte Ambiental, a 

área de montado afectada pela implementação do Projecto situa-se na zona de 

implementação da conduta adutora, mais concretamente junto ao Monte do Marim.  

Apesar de o uso do solo interferido pela conduta, neste troço, ser efectivamente montado de 

azinho, o mesmo apresenta um povoamento relativamente disperso de quercíneas, como se 

pode verificar na Figura IV.1. 

 
Figura IV.1 – Área de implantação da conduta adutora. 

Vala 
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De facto, durante a fase de construção, a implementação desta infra-estrutura linear – 

conduta – implicará a abertura de uma vala para a sua instalação, o que originará uma 

afectação dos usos do solo em presença. 

Uma consulta à Figura IV.1 permite verificar que, no limite, se procederá, em virtude da 

abertura da vala, à afectação de uma (1) azinheira. 

A árvore em causa – por se localizar no limite da zona da vala – poderá, inclusive, não ter 

de ser abatida, desde que a sua presença não conflitue com os necessários trabalhos de 

instalação da conduta. Esta abordagem será, sempre, a preferível de seguir em obra. 

No entanto, assuma-se que o exemplar em equação terá mesmo de ser abatido, por forma a 

basear-se a avaliação de impactes e consequente proposta de medidas mitigadoras, no pior 

cenário em causa. 

Recorde-se que, na fase de exploração, a conduta permanecerá enterrada, coberta com 

terra vegetal, na qual espontaneamente ocorrerá a vegetação não lenhosa ocorrente na 

envolvente hoje presente. De facto, apenas será vedado, neste trecho, a instalação de 

culturas permanentes ou outras espécies lenhosas, pelo que a área de montado 

atravessada pela conduta não perderá as suas valências ecológicas actuais. 

Tendo em conta o enquadramento acima desenvolvido, julga-se não ser necessária a 

proposta de qualquer medida de minimização e/ou compensação pelo exemplar 

eventualmente abatido. 

 

V SOCIOECONOMIA 

1. Referir o número de postos de trabalho necessários/previstos para a construção 

das infra-estruturas e equipamentos em causa. 

O projecto do “Circuito Hidráulico Caliços-Pias” é constituído por infra-estruturas viárias, 

infra-estruturas de transporte (conduta adutora) e de armazenamento (barragem de Pias) de 

água. Face ao número e diversidade de infra-estruturas a construir, estima-se que sejam 

necessários cerca de 100 trabalhadores. 

 

2. Indicar o volume de investimento associado à solução final em fase de projecto de 

execução. 

De acordo o mapa de quantidades do projecto de execução, informa-se que o valor global 

necessário para a execução do “Circuito Hidráulico de Caliços-Pias” será de cerca de 

16 000 000 €. 
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3. Apresentar novo Quadro 1.86 (página 214), referente a caracterização turística dos 

municípios onde se insere o projecto, por não se encontrar correctamente 

preenchido - os valores identificados como correspondentes ao Alentejo, Baixo 

Alentejo, Moura e Serpa, correspondem, pela mesma ordem, ao Continente, 

Alentejo, Baixo Alentejo e Moura. 

Abaixo apresenta-se o Quadro 1.86, do Tomo 2, Volume 1 do EIA, com a reformulação 

solicitada: 

Quadro 1.86 - Estabelecimentos e capacidade de alojamento em 31.7.2007. 

Total Hotéis Pensões Outros Total Hotéis Pensões Outros

Portugal  2 031   634   874   523  264 747  129 552  42 199  92 996

Continente  1 763   547   798   418  229 053  109 095  38 890  81 068

Alentejo   154   35   83   36  9 961  3 853  3 531  2 577

Baixo Alentejo   26   6   14   6  1 478   626   544   308

Moura   3   1   2 0   149   76   73 0

Serpa   4 0   3   1   89 0   53   36

Zona
Geográfica

Estabelecimentos Capacidade de alojamento

 

Fonte: INE, Anuário Estatístico Regional do Alentejo – 2007 

 

4. Completar a análise da actividade turística já existente, no que diz respeito ao 

Turismo em Espaço Rural (TER), com a inclusão de informações ao nível de 

concelho. Para o nível apresentado, apenas relativo aos existentes nas freguesias 

abrangidas, torna-se redutor da expressão que este tipo de alojamento já possui 

nos concelhos envolvidos. For exemplo: no município de Moura existem 4 TER 

com uma capacidade de 30 camas e no município de Serpa 6 TER com uma 

capacidade de 62 camas, reflectindo assim a importância que este tipo de 

alojamento tem em zonas rurais, como é o caso. 

O Turismo em Espaço Rural (TER) é um segmento que representa uma componente 

significativa da oferta turística da região alentejana. Com efeito, o Alentejo é a região do 

País com maior procura de unidades de turismo em espaço rural, embora ocupe a terceira 

posição em termos de oferta deste segmento, recebendo 200 mil dormidas anuais nesta 

componente turística. Actualmente disponibiliza cerca de 250 unidades nesta área, com 

cerca de 2.500 camas turísticas. 

Segundo a Turismo Alentejo, E.R.T., entidade regional responsável pela promoção do 

turismo na região, que engloba os distritos de Beja, Évora e Portalegre, esta área territorial 

lidera em termos de procura deste tipo de unidades. Tal facto contrasta com outros 
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indicadores turísticos do Alentejo que indiciam que a região não está nos primeiros lugares. 

De acordo com esta entidade, o TER é uma das apostas da região, no sector turístico, 

representando um aumento significativo da qualificação do alojamento turístico na zona, 

incluindo unidades de excelência. 

Esta área turística encontra-se em franco crescimento na região sendo muito significativo o 

número de novas unidades previstas para o Alentejo, todas elas com bastante qualidade. 

Têm surgido novos investimentos havendo cada vez mais turistas que procuram o turismo 

em espaço rural e que pretendem diversificar. 

De acordo com a mesma fonte, continuam a surgir pedidos para a criação de novas 

unidades havendo apoios para os projectos, através dos fundos da União Europeia, 

sobretudo do PRODER (Programa de Fundos Comunitários para o Desenvolvimento Rural). 

Prevê-se que, dentro de cinco a seis anos, haverá condições para que a oferta no Alentejo, 

no respeitante a este segmento, possa aumentar em mais de 50 por cento.  

A consulta dos websites das Câmaras Municipais dos concelhos em análise permite obter 

uma caracterização da oferta no que respeita ao Turismo em Espaço Rural. Este tipo de 

exploração turística engloba as modalidades de Turismo de Habitação, Agro-turismo, 

Turismo Rural e Casas de Campo. A oferta de TER nos concelhos de Serpa e de Moura é 

apresentada no quadro seguinte. 

Quadro V.1 – Turismo em Espaço Rural (TER). Concelhos de Serpa e Moura. 

Estabelec. Quartos Camas
Serpa Serpa Turismo de Habitação 3 22 46

Casa de Campo 2 8 16
Turismo Rural 3 16 28
Agro Turismo 1 6 12

Vale de Vargo Casa de Campo 1 3 7
V.V. Ficalho Turismo Rural 1 4 8
TOTAL 11 59 117

Moura Moura Agro Turismo 1 4 8
Turismo Rural 1 5 10

Sto Aleixo Restauração Agro Turismo 1 5 10
Sobral d'Adiça Turismo Rural 1 4 8
TOTAL 4 18 36

Número de Concelho Localidade Modalidade

 
Fontes: www.cm-serpa.pt e www.cm-moura.pt  

 

5. Identificar e caracterizar os equipamentos de segurança, ao nível da área de 

influência da obra. 

A caracterização dos equipamentos de segurança, ao nível de influência da obra passa 

obrigatoriamente pela análise do sistema de protecção civil.  
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A estrutura de protecção civil organiza-se a nível nacional, regional e municipal e tem por 

objectivo prevenir os riscos colectivos e a ocorrência de acidente grave ou de catástrofe, 

atenuar os riscos colectivos e limitar os seus efeitos, socorrer e assistir as pessoas e outros 

seres vivos em perigo, proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse 

público e apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas em áreas afectadas por 

acidente grave ou catástrofe. No âmbito do presente estudo e considerando a eventualidade 

de acidentes que possam ocorrer, principalmente aquando da fase de construção da 

barragem e infra-estruturas do projecto, interessa analisar a região no que respeita a meios 

de salvação e socorro, nomeadamente as corporações de bombeiros e o Instituto Nacional 

de Emergência Médica (INEM).  

Nos concelhos abrangidos por este projecto existem duas corporações de bombeiros – 

Bombeiros Voluntários de Serpa e Bombeiros Voluntários de Moura. A corporação de Serpa 

é composta por 60 elementos e dispõe de 12 viaturas de saúde, 5 viaturas de incêndio, 1 

viatura de comando e 1 viatura de desencarceramento. No que respeita à corporação de 

Moura, esta tem ao seu serviço 116 bombeiros, 15 veículos de saúde, 8 de incêndio, 9 

auxiliares e 1 barco. 

No distrito de Beja, o INEM dispõe de um sistema de emergência médica pré-hospitalar que, 

segundo o governo civil de Beja, pretende satisfazer as necessidades da população do 

distrito e responder às exigências dos novos projectos de desenvolvimento económico, 

nomeadamente na área do turismo de qualidade. Para a prossecução deste objectivo dispõe 

de uma ambulância de Suporte de Vida, de uma Viatura Médica de Emergência e 

Reanimação (VMER) e de duas ambulâncias de Suporte Imediato de Vida. 

As ambulâncias de socorro destinam-se à estabilização e transporte de doentes que 

necessitem de assistência durante o transporte, cuja tripulação e equipamento permitem a 

aplicação de medidas de Suporte Básico de Vida. A VMER é um veículo de intervenção pré-

hospitalar concebida para o transporte rápido de uma equipa médica directamente ao local 

onde se encontra o doente. Com uma equipa constituída por um médico e um enfermeiro ou 

tripulante de ambulância de socorro, dispõe de equipamento de Suporte Avançado de Vida. 

A ambulância de Suporte Imediato de Vida é uma ambulância destinada a garantir cuidados 

de saúde diferenciados, designadamente manobras de reanimação até estar presente uma 

equipa de suporte avançado de vida. 

 

 

 



Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico Caliços-Pias 
Esclarecimentos 

 

 

11 

 

6. Identificar e caracterizar os equipamentos de apoio à actividade económica, 

designadamente sobre a existência de equipamentos/estruturas de 

comercialização/distribuição e transformação de produtos agrícolas e pecuários e 

zonas de acolhimento empresarial existentes, ao nível dos concelhos abrangidos. 

A caracterização dos equipamentos e empresas pelos sectores de actividade será feita ao 

nível do Concelho por se considerar que os limites da freguesia são demasiados limitativos 

quando se considera a capacidade de escoamento e transformação da produção.  

O Quadro V.2 tipifica as empresas dos Concelhos em questão. Estas empresas estão 

sobretudo ligadas à transformação de produtos agro-alimentares. Há também uma presença 

significativa de empresas ligadas à Gestão de resíduos e às Energias Renováveis, o que 

denota uma cultura de preocupação com o ambiente. Relevantes são também as 

actividades ligadas às matérias-primas associadas à construção civil, exploração de Rochas 

Ornamentais e Britagens, que poderão ser utilizadas aquando dos trabalhos de construção. 

Verifica-se que o sector agro-alimentar tem uma presença bastante forte. O tipo de 

empresas mais significativo é o dos Lagares, 31% do total, importante também o número e a 

importância relativa das Adegas, perfazendo 10% das empresas. Uma vez que a Vinha e o 

Olival são culturas já importantes na região e que se considera que poderão beneficiar do 

desenvolvimento do regadio aumentando as suas produtividades, verifica-se que já existem 

estruturas que apoiam o seu escoamento.  

Quadro V.2 - Empresas por Actividade nos Concelhos de Serpa e Moura. 

N.º %

Centro de Incubação 1 2
Criação Perdizes 1 2
Lagar 19 31
Adega 6 10
Abate 1 2
Preparação Transformação Carne 4 6
Queijaria 4 6
Transformação de Outros Produtos Alimentares 5 8
Transformação de Alimentos para Animais 3 5
Engarrafamento água 1 2
Panificação 1 2
Gestão de Resíduos 4 6
Britagem 2 3
Energias Renováveis 3 5
Carpintaria 2 3
Crivagem inertes 1 2
Fabrico de carvão 1 2
Rochas ornamentais 1 2
Fabrico de produtos de betão 2 3

62 100

Actividade
Empresas

 
Fonte: CCDR-Alentejo 
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No que diz respeito ao Sector Agrícola, esta zona tem tradição no associativismo 

demonstrado pela existência de várias Cooperativas nos Concelhos em questão que são um 

apoio importante para agricultores e transformadores no escoamento e na negociação de 

condições de distribuição. 

Relativamente a zonas de acolhimento empresarial existentes nos concelhos em questão, 

existem 3 parques industriais com as seguintes características: 

 

Zona de Actividades 
Económicas de Pias 

Área Total: 37.706 m2 

Área Ocupada: 37.706 m2 

Área Livre: 0 m2 

Área Verde: 4.905m2 

Lotes Totais: 25 

Lotes Ocupados: 25 

Lotes Livres: 0 

Dimensão Máxima: 6.112,68 m2 

Dimensão Mínima: 423.16 m2 

Áreas de Especialização: Carpintaria, Oficinas e Agro-Alimentares 

Acessibilidades: EN396 Brinches/Pias), EN255 (Serpa/Pias/Moura), A2 
a 95km e A6 a 105Km. 

Condições de Instalação 

Sector Prioritário: Pequenas e Médias Industrias e Armazéns. 

Outras Condições: Dentro das indústrias são privilegiadas aquelas que 
maior número de postos de trabalho criarem, bem como as que menores 
impactos negativos tenham a nível ambiental. 

Regime de Cedência: Propriedade plena 

Infra-estruturas Existentes: Rede de água, esgotos, electricidade e 
telefones 

Zona Industrial de 
Serpa 

Área Total: 243.135 m2 

Área Ocupada: 133.053 m2 (1ª Fase) e 110.082 m2 (2ª Fase)  

Espaços Verdes: 14.586 m2 

Lotes Totais: 47 

Lotes Ocupados: 24 

Lotes Livres: Está a decorrer a segunda fase de implantação, que 
engloba a atribuição de 23 lotes) 

Dimensão Máxima: 5.000 m2 

Dimensão Mínima: 900 m2 

Áreas de Especialização: médias indústrias (Carpintaria, Oficinas e 
Agro-alimentares) 
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Acessibilidades: EN260 (Beja/Serpa/Vila Verde de Ficalho), EN255 
(Serpa/Pias/Moura), A2 a 80km e A6 a 118Km, e comboios a 50km.  

Condições de Instalação:  

Sector Prioritário: Prioridade para pequenas e médias indústrias e 
armazéns. 

Outras Condições: Dentro das indústrias são privilegiadas aquelas que 
maior número de postos de trabalho criarem, bem como as que menores 
impactos negativos tenham a nível ambiental. 

Regime de Cedência: Propriedade plena 

Infra-estruturas Existentes: Rede de água, esgotos, electricidade e 
telefones  

Zona de Armazéns de 
Serpa 

Área Ocupada: 15.600 m2 

Área Livre: 0 m2 

Lotes Totais: 13 

Lotes Ocupados: 13 

Lotes Livres: 0 

Dimensão Máxima: 1.200 m2 

Dimensão Mínima: 1.200 m2 

Acessibilidades: EN260 (Beja/Serpa/Vila Verde de Ficalho), EN255 
(Serpa/Pias/Moura), Auto-estrada a 80km. 

Condições de Instalação: Prioridade para Armazéns e Comércio. 

Outras Condições: Dentro das indústrias são privilegiadas aquelas que 
maior número de postos de trabalho criarem, bem como as que menores 
impactos negativos tenham a nível ambiental. 

Regime de Cedência: Propriedade plena 

Infra-estruturas Existentes: Rede de água, esgotos, electricidade e 
telefones 

Zona de Actividades 
Económicas de Vila 
Nova de S. Bento 

Área Total: 62.125 m2 

Área Ocupada: 62.125 m2 

Área Livre: 0 m2 

Lotes Totais: 36 

Lotes Ocupados: 36 

Lotes Livres: 0 

Dimensão Máxima: 2.100 m2 

Dimensão Mínima: 650 m2 

Áreas de Especialização: Carpintaria, Oficinas e Agro-alimentares 

Acessibilidades: EN 260 (Beja/Serpa/Vila Verde de Ficalho) e A2 a 
80km. 

Condições de Instalação: Dentro das indústrias são privilegiadas 
aquelas que maior número de postos de trabalho criarem, bem como as 
que menores impactos negativos tenham a nível ambiental. 
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Regime de Cedência: Propriedade plena 

Infra-estruturas Existentes: Rede de água, esgotos, electricidade e 
telefones  

Zona Industrial de 
Moura 

Área Total: 228.864 m2 

Área Livre: 0 m2 

Espaços Verdes: 12.122m2 

Lotes Totais: 49 

Lotes Ocupados: 41 

Lotes Livres: 8 

Dimensão Máxima: 10.475 m2 

Dimensão Mínima: 438 m2 

Preço Médio por m2: informação não disponível 

Acessibilidades: EN258 (Vidigueira/Moura) e proximidade do IP2 

Empresas Instaladas: 30 empresas nos ramos: construção civil, oficinas 
auto, serralharias, indústrias de transformação de produtos agrícolas, 
carpintarias e transformação de mármore e granito. 

Infra-estruturas Existentes:  

1ª Fase: água, esgotos, arruamentos, electricidade e telecomunicações 

2ª Fase: infra-estruturas a realizar - estacionamento e espaços verdes 

 

7. Apresentar o modelo de funcionamento (quem e como) duma estrutura que 

divulgue informações e promova o diálogo com as populações directamente 

afectadas na fase de construção, antes do início e durante o decurso das obras. 

No que se refere ao projecto em questão, que consiste na implantação de uma barragem e 

uma conduta adutora da rede primária, o diálogo e divulgação de informação inicia-se em 

fase prévia à obra. Neste caso, a EDIA tem necessariamente de contactar os proprietários 

dos imóveis, decorrente da necessidade de afectação de parcelas para implementação das 

várias infra-estruturas que constituem o referido projecto. Depois de identificados junto das 

Finanças e Conservatórias, os proprietários são contactados pessoalmente, sendo nessa 

altura esclarecida qualquer dúvida que surja no âmbito das afectações necessárias ou de 

implantação de projecto. Após este contacto directo, são posteriormente enviados ofícios 

registados aos proprietários dos prédios a afectar, dando conta do início dos trabalhos de 

piquetagem e da data prevista para o início da obra (ver minuta no Anexo 1). Estes 

contactos são decisivos uma vez que permitem, em caso de indemnização/expropriação, 

chegar a acordos amigáveis com os proprietários ou, em caso de afectação temporária, 

possibilitar uma calendarização atempada das fainas agrícolas, de forma a evitar afectação 

desnecessária de culturas. 
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No caso de proprietários não conhecidos/encontrados, são afixados editais. Todo o 

procedimento expropriativo ou de indemnizações respeita o estabelecido no Código das 

Expropriações. 

Não sendo possíveis os esclarecimentos devidos durante este processo, os interessados 

são encorajados a contactar os técnicos da EDIA, directamente (na sede/delegações da 

Empresa ou por telefone), por carta ou por correio electrónico.  

Os endereços e números de contacto são disponibilizados no site da EDIA, o qual constitui 

uma outra forma de divulgação de informação. Entre outras questões, no site os 

interessados têm acesso, por exemplo, às datas de lançamento dos concursos públicos, às 

datas das sessões de esclarecimento dos projectos, aos comunicados de imprensa ou a 

cartografia de implementação dos vários projectos do EFMA (com referência à fase de 

concretização em que se encontra). 

No início da obra, os proprietários são novamente contactados, desta vez pelo empreiteiro, o 

qual informa, entre outras questões, do início efectivo dos trabalhos. 

Durante o decorrer da obra, o empreiteiro e técnicos de acompanhamento e fiscalização de 

obra da EDIA são abordados com frequência (tanto nas frentes de obra como nos 

estaleiros), pelos proprietários ou população em geral, para pedidos de esclarecimentos ou 

reclamações. Sendo legítimas, as reclamações são resolvidas com a maior brevidade 

possível. De resto, refere o Sistema de Gestão Ambiental da Empreitada (item CG2, capítulo 

II.11.) que o empreiteiro deverá “Atender a eventuais queixas dos moradores locais, de 

modo a tentar resolver com a maior brevidade possível, situações de incomodidade 

relacionadas com a obra.”. Refere ainda o SGA:  

CG 3: Comunicar às populações afectadas e interessadas, previamente ao início da obra, os 

objectivos da intervenção, todas as alterações e prazos previstos, para os caminhos e 

estradas de circulação afectadas pelas obras, bem como sinalizadas todas as restrições de 

tráfego. 

CG 4: Avisar com antecedência as autarquias, juntas de freguesia e a população 

interessada, das eventuais alterações na circulação rodoviária, nomeadamente, aquando do 

atravessamento de vias de comunicação.  

AC 8: Sempre que os acessos às propriedades forem interrompidos, deverá ser comunicado 

aos proprietários e ser assegurada a criação de acessos alternativos. Os acessos a criar 

deverão ser acordados com os proprietários garantindo, no mínimo, os actuais níveis de 

acessibilidade. Estas interrupções deverão limitar-se ao mínimo período de tempo possível. 

Face ao exposto, a EDIA demonstra estar aberta ao diálogo com as populações assim como 

garantir o apoio necessário, efectivando estas questões através de diferentes acções, sendo 
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de seu particular interesse que isto aconteça, uma vez que os perímetros de rega do EFMA 

constituem áreas infra-estruturadas para benefício das mesmas. 

 

8. Apresentação de medidas minimizadoras no sentido de, sempre que possível, nas 

fases de construção, exploração e desactivação, o recurso a mão-de-obra local e 

ao fornecimento de materiais e equipamentos de empresas locais e/ou regionais. 

Dado o volume de investimento que a implantação deste tipo de projecto implica, a 

implementação do mesmo será efectuada através do recurso a Concursos Públicos 

Internacionais, ao abrigo do CCP (Código da Contratação Pública). Assim, à luz das normais 

regras da concorrência, não será possível à EDIA determinar de forma apriorística a origem 

da mão-de-obra, materiais e equipamentos efectivamente empregues nas empreitadas.  

De todo o modo, tem sido prática corrente na implementação de projectos do EFMA o 

empreiteiro recorrer a alguma mão-de-obra local e regional, designadamente para 

fornecimentos muito específicos, de que é um bom exemplo os trabalhos de terraplanagem 

e desmatação, bem como serviços de logística (alojamento e catering). Refira-se ainda que 

se tem verificado, sistematicamente, ser dada prioridade, por parte dos Empreiteiros, à 

contratação de mão-de-obra regional/local, sendo que, por norma, a oferta disponível não é 

suficiente para suprir na totalidade as necessidades das Empreitadas. 

Por outro lado, os impactes identificados no EIA sobre a economia regional são positivos, 

não havendo, pois, lugar à concepção de medidas mitigadoras desses impactes, nem tão 

pouco à existência de impactes residuais.  

Desta forma, e com base nas práticas tidas em projectos de natureza similar na mesma 

região, reforça-se a ideia de que as fases de construção e exploração do projecto 

acarretarão impactes positivos sobre a população e economia locais e regionais, 

nomeadamente, e para o caso específico da exploração, se se tiverem em linha de conta os 

projectos subsidiários do C.H. Caliços-Pias, como é o caso do Bloco de Rega de Pias. Estes 

impactes não são, no entanto, passíveis de potenciar através de medidas eficazes e 

efectivas, pelo que não serão propostas, no âmbito do presente documento, medidas 

concretas. 

 

VI ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

9. Reformular a análise efectuada à planta de ordenamento do PDM de Moura, por 

referir que a zona em estudo ocupa áreas de "Reserva Ecológica Nacional". 

A Figura 18 do Volume 2 do EIA apresenta os extractos das Plantas de Ordenamento de 

Serpa e Moura, retiradas dos respectivos Planos Directores Municipais. De acordo com esta 
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figura, verifica-se que a área de estudo do projecto que está inserida no concelho de Moura, 

referente ao troço inicial da conduta adutora (que parte da Albufeira de Caliços), ocupa as 

seguintes classes de espaço:  

– Espaços Agrícolas; 

– Espaços Agro-silvo-pastoris (“Área Agro-silvo-pastoril”). 

Ainda na mesma figura, a área de estudo do projecto que se insere no concelho de Serpa (a 

restante área afecta ao troço adutor e a barragem de Pias) ocupa as mesmas classes de 

espaço especificadas para o concelho de Moura. 

Da mesma forma, a Figura 19 do Volume 2 do EIA apresenta os extractos das Plantas de 

Condicionantes de Serpa e Moura, retiradas dos respectivos Planos Directores Municipais. 

Da análise desta figura verifica-se que a área de estudo inserida no concelho de Moura, 

referente ao troço inicial da conduta adutora, abrange as seguintes condicionantes:  

– Reserva Ecológica Nacional (REN); 

– Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

– Montado de Sobro e Azinho. 

No que diz respeito à área de estudo do projecto inserida no concelho de Serpa, constata-se 

que esta é abrangida, de acordo com a respectiva Planta de Condicionantes, por zonas 

classificadas como Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

 

10. Apresentar os critérios para a delimitação de estaleiros e depósitos definitivos 

(mencionados mas não encontrados no EIA), bem como a justificação para as 

respectivas localizações se encontrarem previstas em áreas "condicionadas" em 

vez de "áreas não condicionadas". 

Os critérios técnicos para delimitação de depósitos definitivos foram os seguintes (conforme 

explicitado nas páginas 57 e 58 do Tomo 1, Volume 1 do EIA): 

– proximidade às zonas de produção de excedentes; 

– localização em zona não florestada; 

– localização preferencial na área a inundar; 

– capacidade de aterro correspondente às necessidades; 

– proximidade aos acessos provisórios da obra; 

– existência de caminhos para movimentação das máquinas; 

– inexistência de linhas de água; 
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– condições de expropriação aceitáveis. 

Assim, face ao volume estimado de material inerte sobrante, aos locais onde será originado, 

propõe-se que o seu depósito definitivo seja no interior da futura albufeira de Pias, nos 

locais das manchas de empréstimo que deverão ser aterrados quando finda a exploração do 

material para realização do aterro da barragem. 

Esclarece-se que estes locais se encontram classificados como áreas condicionadas1 (ver 

Figura 22 do Volume 2 do EIA), porque 80 % da área da futura albufeira de Pias possui 

classificação RAN. Assim, esta localização para colocação do material sobrante será 

sempre afectada pela futura albufeira, pelo que se trata de uma minimização da afectação 

de uso do solo. 

No que respeita à delimitação do estaleiro, os critérios técnicos utilizados foram os 

seguintes: 

– proximidade às zonas de frente de obra; 

– localização em zona não florestada; 

– localização preferencial na área a inundar; 

– área suficiente para instalação das infra-estruturas que constituem uma área de 

estaleiro; 

– proximidade aos acessos da obra; 

– existência de caminhos para movimentação das máquinas; 

– inexistência de linhas de água; 

– condições de indemnização aos proprietários aceitáveis. 

Pela análise da área de estudo, da localização das futuras frentes de obra principais (em 

particular da barragem e respectivos órgãos anexos) e dado que grande parte do interior da 

futura albufeira se encontra classificado como área de exploração de materiais de 

empréstimo, prevê-se que os estaleiro se possa localizar imediatamente a jusante da futura 

barragem, na margem direita do barranco das Amoreiras. 

Esta proposta de localização permite que a área de estaleiro se localize na frente de obra 

principal junto a um acesso existente e fora da linha de água. Este local encontra-se 

                                                

1 De acordo com os critérios de classificação, Condicionada – incluiu-se nesta classe as áreas abrangidas pelo regime de 

RAN e as áreas de exploração de recursos geológicos. Nas áreas consideradas como condicionadas deverá ser restringida a 

deposição de inertes aos casos em que não existam áreas não condicionadas próximas adequadas ao objectivo, devendo tal 

necessidade ser justificada pelo empreiteiro. Após o fim da fase de construção, os estaleiros ou áreas de deposição de inertes 

nestas áreas deverão ser desactivadas e retiradas do local. 
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classificado como área condicionada (Figura 22 do Volume 2 do EIA), porque assim como 

a área da futura albufeira, também possui classificação de RAN. Refere-se ainda que a 

afectação será temporária e, uma vez finda a obra, o estaleiro será desmobilizado, sendo 

levadas a cabo as acções de recuperação biofísica preconizadas no SGA e Plano de 

Recuperação Biofísica, pelo que o solo agrícola afectado não perderá a sua aptidão (a terra 

vegetal previamente decapada será reposta, após escarificação do solo). Ver ainda a 

resposta à questão seguinte (11). 

Acrescente-se que as áreas não condicionadas (a verde) localizadas perto da futura 

barragem não apresentam condições, do ponto de vista técnico, tão favoráveis como a 

margem seleccionada para a instalação do estaleiro, designadamente porque a inclinação 

do terreno implicaria sempre trabalhos relevantes de terraplenagem – com consequente 

volume de movimentação de terras – para criação de uma plataforma adequada à instalação 

do estaleiro. 

Assim, a selecção do local proposto foi obtida através de uma análise integrada dos pontos 

de vista das vantagens técnicas para a Empreitada e dos valores ambientais e de 

Ordenamento em presença, tendo-se concluído que a localização que apresentava maior 

compatibilidade – ainda que, admite-se de forma não completamente perfeita – entre estes 

valores é a seleccionada. 

Por fim, é importante realçar que o projecto do Circuito Hidráulico Caliços-Pias, constituído 

por uma infra-estrutura de adução (conduta a adutora) e uma infra-estrutura de 

armazenamento de água (barragem) tem como objectivo principal constituir a origem de 

água para a beneficiação com regadio de 4 600 ha de terrenos com boa capacidade para 

uso agrícola. Estes 4 600 ha, pela boa capacidade de uso agrícola que apresentam 

constituem áreas pertencentes Reserva Agrícola Nacional pelo que o impacte da afectação 

temporária de 1 ha para implantação do estaleiro, não se considera significativa. 

 

11. Caso não existam alternativas de localização de estaleiros e depósitos de 

materiais sobrantes fora das áreas condicionadas, devem ser indicadas as 

respectivas medidas de minimização e/ou de compensação. 

Como foi explicado na questão anterior, não existem localizações perfeitas para o estaleiro, 

tendo-se então seleccionado o local que representa a maior compatibilização possível entre 

as vertentes de “Engenharia” e de “Ambiente”. Já quanto aos depósitos definitivos, estes 

ficarão submersos pela futura albufeira, ou seja, ocuparão uma zona que, mesmo que este 

depósito não viesse a ter lugar, perderia sempre as suas valências agrícolas, em virtude de 

vir a ser submersa. 
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Com este enquadramento, propõem-se as seguintes medidas de minimização, que são 

complementadas pelos Requisitos Ambientais do Anexo I do SGA (Volume 6 dos Relatórios 

Técnicos do EIA), pelo que não se dispensa a sua consulta: 

MM (FC) – Remoção prévia (operações de saneamento) do solo arável previamente à 

exploração do material de empréstimo – área da futura albufeira – e disponibilização da terra 

vegetal para quem possa nela estar interessada, desde que assegure o transporte a destino 

final. 

MM (FC) – Remoção prévia do solo arável das áreas sujeitas a escavação, implementação 

de estaleiros e depósito temporário de terras e consequente armazenamento em pargas 

para posterior reutilização na recuperação de áreas afectadas pela Empreitada. 

MM (FC) – O local de implantação do estaleiro deverá ser impermeabilizado e com 

drenagem eficaz de modo a evitar contaminação do solo por eventuais derrames acidentais. 

MM (FC) – Finda a utilização do estaleiro, este será desactivado e serão realizadas acções 

de escarificação do solo e de consequente modelação do terreno natural e reposição da 

terra vegetal previamente decapada, de modo a assegurar a reposição das condições 

iniciais. 

MM (FC) – A área afecta ao estaleiro deverá ser reduzida ao mínimo possível, 

seleccionando as áreas estritamente indispensáveis para a sua correcta implementação.. 

MM (FC) – Deverá proceder-se à vedação da área de estaleiro com sinalização adequada. 

 

12. Apresentar, numa só carta, as áreas condicionadas com a sobreposição da 

localização das áreas de estaleiros e dos depósitos de terras sobrantes, com 

indicação se estes são temporários ou definitivos.  

Na Figura 2 deste documento apresenta-se a figura que resulta da sobreposição da 

informação apresentada na Figura 22 – Condicionantes à localização de estaleiros, 

manchas de empréstimo e deposição de terras sobrantes e na Figura 23 – Áreas 

potencialmente adequadas à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e depósito 

de terras sobrantes, do Volume 2 do EIA. 

 

13. Apresentar medidas de minimização para os impactes negativos resultantes da 

afectação de áreas de RAN. 

As medidas de minimização preconizadas para lidar com os impactes decorrentes da 

afectação de áreas de RAN encontram-se já explanadas na resposta à questão 11. 
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14. , Apresentar o enquadramento do projecto no PROT-Alentejo, conforme versão 

disponível no site da CCDR-Alentejo, designadamente nas Opções Estratégicas de 

Base Territorial e no Sistema de Base Económica Regional. 

O Plano Regional do Ordenamento do Território do Alentejo (PROT-Alentejo – pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 28/2006 – Diário da República I Série – B n.º 59, de 

23 de Março de 2006) tem como objectivo global o estabelecimento de uma visão integrada 

do território do Alentejo e das dinâmicas regionais e locais, definindo um modelo de 

organização territorial que promova realidades urbanas e rurais adequadas às exigências 

crescentes e diferenciadas da sociedade, potenciando as especificidades decorrentes da 

elevada diversidade de situações que caracterizam a região, valorizando recursos e 

orientando mudanças significativas nas funções a desempenhar pelo espaço rural. 

No item 3.2 do Tomo 1, Volume 1, do EIA, é referido que “O presente projecto, em fase de 

Projecto de Execução, tem como objectivo a adução de água e seu armazenamento (na 

albufeira da barragem de Pias), para regar cerca de 4 600 ha dos Blocos de Pias, incluídos 

no Subsistema do Ardila, do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva. 

Assim, o Circuito Hidráulico Caliços-Pias, para além de fazer parte integrante da Rede 

Primária do Subsistema do Ardila (já alvo de um EIA em fase de Estudo Prévio, objecto de 

aprovação), é essencial ao regadio de 4 600 ha desse mesmo Subsistema. 

O EFMA, onde se integra o projecto em estudo, é um empreendimento de âmbito nacional 

que na sua configuração actual visa um conjunto de objectivos, designadamente: 

– O fornecimento dos volumes de água necessários à concretização da rega prevista 

no Plano de Rega do Alentejo; 

– A produção de energia; 

– O abastecimento das populações e indústria localizadas no interior da sua área de 

influência. 

Assim, a implementação deste projecto, tem como objectivo principal constituir a origem de 

água para a beneficiação com regadio de 4 600 ha de terrenos com boa capacidade para 

uso agrícola.”. 

Face ao exposto, pode dizer-se que o projecto do Circuito Hidráulico Caliços-Pias se 

enquadra nas opções estratégicas de base territorial para o desenvolvimento da região do 

Alentejo definidas por este instrumento de gestão territorial, designadamente: 

– A concretização das opções constantes dos instrumentos de gestão territorial de 

âmbito nacional, no respeito pelos princípios gerais da coesão, da equidade, da 

competitividade, da sustentabilidade dos recursos naturais e da qualificação 
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ambiental, urbanística e paisagística do território, por constituir um projecto sujeito a 

Estudo de Impacte Ambiental, com o intuito de salvaguardar e minimizar, na medida 

do possível, os efeitos significativos que este poderá causar no ambiente. 

– A articulação dos sistemas estruturantes do território, construindo uma visão 

regional integrada e combatendo os factores de fragmentação e consequente risco 

de perda de coerência interna do conjunto do Alentejo, por constituir um projecto 

que faz parte do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), cujo 

conjunto de infra-estruturas permite viabilizar do ponto de vista económico e social 

a região do Alentejo. 

– O papel estratégico da agricultura e do desenvolvimento rural e a qualificação dos 

processos de transformação que lhes andam associados, designadamente os 

impulsionados pelo Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva e pelos 

restantes aproveitamentos hidroagrícolas, por constituir um projecto do EFMA, 

incluído no Subsistema do Ardila. 

– A valia dos recursos turísticos do Alqueva, compatibilizando a protecção dos 

valores ambientais com o desenvolvimento de uma fileira de produtos turísticos de 

elevada qualidade, por fazer parte do EFMA e em particular, se tratar de um 

projecto que tem associada uma infra-estrutura que constitui, por si só, um 

potencial local de atractividade humana, como o é a futura albufeira de Pias. 

– Finalmente, o desenvolvimento de uma estratégia de resposta integrada a 

situações de seca que considere as diversas capacidades de armazenamento 

estratégico de água na região, por se tratar de um projecto hidráulico onde se 

insere a execução de uma barragem que originará uma albufeira com 127 ha, 

constituindo uma reserva estratégica de água. 

De acordo com o Mapa 4 do Sistema de Base Económica Regional (figura seguinte), o 

projecto em questão está inserido nos perímetros de rega potencialmente a desenvolver 

entre 2007 e 2013. 
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Figura VI.1 – Enquadramento do projecto no Mapa 4 do PROT-Alentejo. 

 

15. Apresentar nova figura 20 (carta de REN), por a actual não representar o sistema 

"Leitos dos Cursos de Agua". 

Esclarece-se que a Figura 20 do Volume 2 do EIA foi elaborada recorrendo à informação 

existente sobre a REN disponibilizada no site de internet da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-Alentejo). Desta forma, da informação 

retirada do site referido, verifica-se que não existe a classe de REN “Leitos dos Cursos de 

Água” na área de estudo do projecto do “Circuito Hidráulico de Caliços-Pias”, razão pela 

qual não foi incluída na referida figura. 

 

VII PATRIMÓNIO 

16. Incluir, no SGA, planta (ou plantas) onde constem as ocorrências patrimoniais. 

No presente documento anexa-se a Figura 5 do SGA com a designação - Ocorrências 

patrimoniais -, que fará parte integrante do documento Sistema de Gestão Ambiental 

apresentado no Volume 6 dos Relatórios Técnicos do EIA. 

 

17. Apresentação de um quadro (ou quadros) síntese, relativo à avaliação de impactes 

e às medidas de minimização preconizadas que incluam a menção ao valor 

Área de 
estudo 
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patrimonial, a distância relativamente às componentes de projecto, a avaliação de 

impactes das ocorrências patrimoniais e respectiva classificação, e medidas de 

minimização propostas. 

No Anexo 9 do Tomo 2, Volume 1 do EIA encontra-se descrita a metodologia aplicada na 

avaliação de impactes do descritor património, que em seguida se transcreve. Esta 

transcrição pretende enquadrar o quadro síntese agora solicitado. 

“A avaliação de impactes sobre o património arqueológico, arquitectónico e etnográfico 

obedece a parâmetros específicos sistematicamente enunciados. 

A definição dos conceitos subjacentes aos critérios aplicados na atribuição do valor 

patrimonial dos sítios, estruturas e monumentos em estudo é uma das tarefas inerentes à 

avaliação de impactes: 

– Potencial científico – Pertinência para as problemáticas científicas, como exponente 

de funcionalidade, de cronologia, etc.; 

– Significado histórico-cultural – Considera-se marco de relevância histórica e ponto de 

referência para a tradição e cultura tanto local como nacional; 

– Interesse público – Grau de valoração atribuído pela comunidade local/nacional e 

entidades competentes; 

– Raridade/singularidade – Consideração da cronologia/funcionalidade do 

sítio/monumento verificando-se a presença/ausência e número de paralelos; 

– Antiguidade – Ponderação da dimensão cronológica; 

– Dimensão/monumentalidade – Associação entre a componente estética/artística e a 

dimensão das estruturas; 

– Padrão estético – Ponderação dos padrões e preocupações estéticos empregues na 

edificação da estrutura; 

– Estado de conservação – A análise da preservação das estruturas face ao período 

de referência; 

– Inserção paisagística – Grau de integração paisagística no meio envolvente e 

indícios de degradação/preservação da paisagem de enquadramento original. 
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Quadro VII.1 – Parâmetros qualitativos e quantitativos para aferição do valor patrimonial. 

 
Valores quantitativos e qualitativos 

Reduzido Médio Elevado 

Potencial científico 1- Sem contextos 
preservados 

2- Existência de 
contextos pertinentes 

e mediamente 
preservados 

3 - Sítios de grande 
pertinência científica, 
contextualizados, com 

estratigrafia e estruturas 
preservadas 

Significado histórico-

cultural 

1 - Ausência de 
significado histórico / 

cultural 

2- Associação a 
marco histórico 

3- Ícone de um 
determinado período 

histórico 

Interesse público 

1- Reduzido interesse e 
conhecimento da 

comunidade local e 
entidades 

2 - Reconhecimento 
ao nível local, mas 

não classificado 

3 - Interesse reconhecido 
local e nacional e 

respectiva classificação 

Raridade/singularidade 1- Muito comum 
2- Mediamente 

comum 3 - Raro 

Antiguidade * 1- Época 
contemporânea 

* 2 -Período Baixo 
medieval e Época 

Moderna 

* 3 - Pré-história e Época 
alta medieval 

 

Dimensão/monumentalidade 
1- Reduzida dimensão e 
ausência de elementos 
de monumentalidade 

2 Alguma dimensão e 
integração de itens de 

monumentalidade 

3 -Grande dimensão e 
exponentes de 

monumentalidade 

Padrão estético 1- Não evidentes / 
ausentes 

2 -Mediamente 
evidentes 

3- Grande preocupação 
estética 

Estado de conservação 1- Elevado grau de 
destruição 

2- Alguns indícios de 
degradação 

3- Bem conservado 
 

Inserção paisagística 1- Grau de alteração 
da paisagem elevado 

2- Grau de alteração 
da paisagem mediano 

 

3- Preservação do 
enquadramento 

paisagístico do monumento 

Classificação 1 - Sem classificação, 
inédito 

2 - Sem classificação, 
mas integrado em 

inventários 
patrimoniais 

3 – IIP, MN, IVC 

* Não aplicar a valoração Reduzido / Médio / Elevado, mas sim pouco antigo / antigo / muito antigo 

Os valores atribuídos aos distintos critérios a considerar na análise de cada ocorrência são 

somados, permitindo o seu cômputo final a determinação do valor patrimonial 

correspondente. 

Cálculo do valor patrimonial: 

– Reduzido = <14 (inclusive); 

– Médio = 15 a 22; 

– Elevado = 23 a 30. 

No que concerne ao potencial dos impactes, considera-se que estes poderão ser:  

– Positivos – constituem uma mais-valia, uma melhoria das condições de preservação 

do património, face à situação de referência;  

– Negativos – constituem um risco para a integridade ou perda de elementos 

patrimoniais; 
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– Neutros – as acções a desenvolver não terão repercussões benéficas ou nefastas 

para o descritor; 

– Indeterminados – fase aos conhecimentos disponíveis no decurso da avaliação de 

impactes, não é possível determinar se as acções a desenvolver acarretam danos 

ou benefícios para os elementos patrimoniais existentes na área de estudo. 

Para ponderação da magnitude dos impactes inerentes ao projecto, são empregues técnicas 

de previsão que permitam evidenciar a intensidade dos referidos impactes, considerando a 

agressividade das acções propostas e a sensibilidade dos elementos patrimoniais 

afectados. 

Assim, a magnitude dos impactes enquanto significado absoluto é classificada como: 

– Elevada – indução de uma profunda ou total alteração/destruição das condições de 

preservação, durante e/ou após as acções a desenvolver; 

– Moderada – indução de uma alteração assinalável das condições de preservação, 

sem implicar total alteração ou destruição, durante e/ou após as acções a 

desenvolver; 

– Reduzida – indução de alterações mínimas/pouco expressivas nas condições de 

preservação, durante e/ou após as acções a desenvolver; 

– Nula – sem interferência com a situação de referência de elementos patrimoniais, 

que permanecerão incólumes, durante e/ou após as acções a desenvolver.    

A importância do impacte, ou seja, o seu significado relativo, é determinada com recurso a 

uma metodologia de avaliação também qualitativa. 

A classificação prevê a seguinte escala de impacte: 

– Muito significativo – afectando elementos classificados ou de elevado valor 

patrimonial/científico; 

– Significativo – afectando elementos de considerável valor patrimonial/científico; 

– Pouco significativo – afectando elementos de reduzido valor patrimonial/científico; 

– Insignificante – não afectando elementos de valor patrimonial/científico; 

São ainda objecto de diagnóstico outros critérios. 

O âmbito de influência considera a dimensão da área na qual os seus efeitos se repercutem. 

E são considerados: 

– Locais – afectando sítios/estruturas de relevo para o história e cultura locais; 

– Regionais – afectando sítios/estruturas de relevo para a história e cultura regionais; 
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– Nacionais – afectando sítios/estruturas de relevo para a história e cultura nacionais; 

– Transfronteiriços – afectando sítios/estruturas internacionalmente reconhecidos. 

A probabilidade de ocorrência ou grau de certeza de ocorrência do impacte é determinado 

com base no conhecimento comparativo das características de cada uma das acções 

previstas e das características dos elementos/contextos patrimoniais: 

– Certos; 

– Prováveis; 

– Pouco prováveis; 

– Improváveis. 

A duração dos impactes deverá verificar-se durante um determinado hiato de tempo ou, pelo 

contrário, permanentemente, considerando-se: 

– Temporários;  

– Permanentes. 

A reversibilidade dos impactes depende do facto destes permanecerem no tempo ou se 

anularem, a médio ou longo prazo, designadamente, quando cessa a respectiva acção 

causadora. São caracterizados como: 

– Reversíveis; 

– Irreversíveis. 

Os impactes verificam-se durante ou imediatamente após a fase de construção do projecto 

ou verificam-se apenas a prazo. Quanto ao desfasamento no tempo, os impactes 

consideram-se: 

– Imediatos; 

– Médio prazo (sensivelmente, até cinco anos após a cessação das acções 

causadoras); 

– Longo prazo; 

Sempre que justificável deverá ser distinguido o tipo de impacte. Assim: 

– Directos – impactes determinados directamente pelo projecto; 

– Indirectos – impactes induzidos pelas actividades relacionadas com o projecto. 

A possibilidade de minimização dos impactes é classificada da seguinte forma: 

– Minimizáveis – nos casos em que é aplicável a execução de medidas de 

minimização;  
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– Não minimizáveis – nos casos em que os efeitos dos impactes se farão sentir, com a 

mesma intensidade, independentemente de todas as precauções que vierem a ser 

tomadas.” 

O quadro seguinte pretende dar resposta à solicitação de apresentar uma síntese da 

avaliação de impactes sobre o património inventariado na área de afectação do projecto do 

“Circuito Hidráulico Caliços-Pias” no decurso da fase de construção. 

Quadro VII.2 - Inventário do Património documentado em trabalho de campo. 

N.º Designação 
Valor 

Patrimonial 
Distância ao 

projecto 
Avaliação do 

impacte 
Medidas de 
minimização 

1 
Monte do 

Marim 

Reduzido 

(13) 

100 metros oeste do 

adutor 

Negativo 

Indirecto 

Improvável 

Pouco significativo 

Não se encontram 
previstas medidas 

específicas. 

2 
Monte da 

Velha 

Reduzido 

(13) 

85 metros nordeste 

do adutor 

Negativo 

Indirecto 

Improvável 

Pouco significativo 

Não se encontram 
previstas medidas 

específicas. 

3 
Herdade da 

Torre 1 
Médio (20) 

A 60 metros nordeste 

do adutor 

Negativo 

Indirecto 

Improvável 

Pouco significativo 

Não se encontram 
previstas medidas 

específicas. 

4 
Monte da 

Velha 1 

Reduzido 

(10) 

A 235 metros 

nordeste do adutor 

Negativo 

Indirecto 

Improvável 

Pouco significativo 

Não se encontram 
previstas medidas 

específicas. 

5 
Herdade da 

Torre 
Médio (21) 

Mancha de dispersão 

– Sob o adutor 

Mancha de maior 

concentração – A 55 

metros sudoeste do 

adutor 

Mancha de maior 

concentração – A 105 

metros sudoeste do 

adutor 

Negativo 

Directo 

Certo 

Significativo 

Fase prévia à obra – 
Execução de 

sondagens mecânicas 
de diagnóstico. 
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N.º Designação 
Valor 

Patrimonial 
Distância ao 

projecto 
Avaliação do 

impacte 
Medidas de 
minimização 

6 
Herdade da 

Torre 3 Médio (20) 
A 55 metros nordeste 

do adutor 

Negativo 

Indirecto 

Improvável 

Pouco significativo 

Não se encontram 
previstas medidas 

específicas. 

7 
Herdade da 

Torre 2 Médio (20) 
160 metros sudoeste 

do adutor 

Negativo 

Indirecto 

Improvável 

Pouco significativo 

Não se encontram 
previstas medidas 

específicas. 

8 Monte Velho Médio (20) 

50 metros noroeste 

do restabelecimento 

da EN255 

Negativo 

Indirecto 

Pouco provável 

Pouco significativo 

Fase de construção – 
Integração na Carta de 

Condicionantes da 
Obra, sinalização e 

vedação enquanto área 
interdita a 

movimentação de 
pessoal e maquinaria 

afectos ao Projecto, de 
forma a anular 

quaisquer 
possibilidades de 

afectação indirecta. 

9 
Monte do 

Guedelha 
Reduzido 

(13) 

A – 60 metros 

sudoeste da 

barragem 

B – 75 metros 

sudoeste do 

restabelecimento da 

EN255 

C e D – sob o adutor 

D – 65 metros da 

mancha de 

empréstimo 1 

A e B – Negativo 

Indirecto 

Improvável 

Pouco significativo 

C e D – Negativo 

Directo 

Certo 

Pouco significativo 

D – Negativo 

Indirecto 

Improvável 

Pouco significativo 

Fase prévia à obra – 
Elaboração de memória 

descritiva, registo 
topográfico e 
fotográfico. 

10 
Poço do 

Guedelha 
Reduzido 

(11) 

170 metros sudoeste 

da barragem 

120 metros nordeste 

do restabelecimento 

da EN255 

A 35 metros da 

mancha de 

empréstimo 1 

Negativo 

Indirecto 

Pouco provável 

Pouco significativo 

Fase prévia à obra – 
Elaboração de memória 

descritiva, registo 
topográfico e 
fotográfico. 
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N.º Designação 
Valor 

Patrimonial 
Distância ao 

projecto 
Avaliação do 

impacte 
Medidas de 
minimização 

11 
Pontão da 

Capela 
Reduzido 

(12) 

A 25 metros da 

mancha de 

empréstimo 1 

Negativo 

Indirecto 

Provável 

Pouco significativo 

Fase prévia à obra – 
Elaboração de memória 

descritiva, registo 
topográfico e 
fotográfico. 

12 
Poço da 

Capela 
Reduzido 

(11) 

A 110 metros da 

mancha de 

empréstimo 1 

Negativo 

Indirecto 

Improvável 

Pouco significativo 

Fase prévia à obra – 
Elaboração de memória 

descritiva, registo 
topográfico e 
fotográfico. 

13 
Monte da 

Capela 3 
Reduzido 

(13) 

Sob a mancha de 

empréstimo A4 

Negativo 

Directo 

Certo 

Pouco significativo 

Achado arqueológico 
isolado. Implica apenas 
uma atenção reforçada 
no acompanhamento 

arqueológico da 
mobilização de solos no 

local. 

14 Capela 1 e 2 Médio (20) 

A 20 metros da 

mancha de 

empréstimo 6 

190 metros do 

restabelecimento do 

caminho agrícola sul 

Negativo 

Indirecto 

Provável 

Pouco significativo 

Não se encontram 
previstas medidas 

específicas. 

15 
Monte da 

Capela 4 
Médio (16) 

Sob a mancha de 

empréstimo 7 

Negativo 

Directo 

Certo 

Pouco significativo 

Fase prévia à obra – 
Execução de 

sondagens mecânicas 
de diagnóstico. 

16 
Monte da 

Capela 5 Médio (17) 

A 32 metros da 

mancha de 

empréstimo 6 

Negativo 

Indirecto 

Provável 

Pouco significativo 

Fase prévia à obra – 
Execução de 
sondagens de 

diagnóstico. Elaboração 
de memória descritiva, 
registo topográfico e 

fotográfico. 

17 
Monte da 

Capela 6 Médio (17) 

A 120 metros da 

mancha de 

empréstimo 1 

Negativo 

Indirecto 

Improvável 

Pouco significativo 

Fase prévia à obra – 
Execução de 
sondagens de 

diagnóstico. Elaboração 
de memória descritiva, 
registo topográfico e 

fotográfico. 

18 
Monte da 

Capela 7 Médio (16) 

A 115 metros da 

mancha de 

empréstimo 1 

Negativo 

Indirecto 

Improvável 

Pouco significativo 

Fase prévia à obra – 
Execução de 

sondagens mecânicas 
de diagnóstico 
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N.º Designação 
Valor 

Patrimonial 
Distância ao 

projecto 
Avaliação do 

impacte 
Medidas de 
minimização 

19 

Poço do 

Barranco do 

Zambujo 

Reduzido 

(11) 

Sob o 

restabelecimento do 

caminho agrícola 

norte 

Negativo 

Directo 

Certo 

Pouco significativo 

Fase prévia à obra – 
Elaboração de memória 

descritiva, registo 
topográfico e 
fotográfico. 

20 

Marco 1 do 

Barranco do 

Zambujo 

Reduzido 

(10) 

Sob o 

restabelecimento do 

caminho agrícola 

norte 

Negativo 

Directo 

Certo 

Pouco significativo 

Fase prévia à obra – 
Elaboração de memória 

descritiva, registo 
topográfico e 
fotográfico. 

21 

Marco 2 do 

Barranco do 

Zambujo 

Reduzido 

(10) 

Sob o 

restabelecimento do 

caminho agrícola 

norte 

Negativo 

Directo 

Certo 

Pouco significativo 

Fase prévia à obra – 
Elaboração de memória 

descritiva, registo 
topográfico e 
fotográfico. 

22 

Marco 3 do 

Barranco do 

Zambujo 

Reduzido 

(10) 

Sob o 

restabelecimento do 

caminho agrícola 

norte 

Negativo 

Directo 

Certo 

Pouco significativo 

Fase prévia à obra – 
Elaboração de memória 

descritiva, registo 
topográfico e 
fotográfico. 

23 

Casa do 

Barranco do 

Zambujo 

Reduzido 

(13) 

A distância superior a 

200 metros de 

qualquer infra-

estrutura 

Negativo 

Indirecto 

Improvável 

Pouco significativo 

Não se encontram 
previstas medidas 

específicas. 

24 

Ponte 1 do 

Monte da 

Pipa 

Reduzido 

(11) 

40 metros do 

restabelecimento do 

caminho agrícola sul 

Negativo 

Indirecto 

Pouco provável 

Pouco significativo 

Fase prévia à obra – 
Elaboração de memória 

descritiva, registo 
topográfico e 
fotográfico. 

25 

Ponte 2 do 

Monte da 

Pipa 

Reduzido 

(11) 

30 metros do 

restabelecimento do 

caminho agrícola sul 

Negativo 

Indirecto 

Pouco provável 

Pouco significativo 

Fase prévia à obra – 
Elaboração de memória 

descritiva, registo 
topográfico e 
fotográfico. 

26 

Calçada/Pon

te 3 do 

Monte da 

Pipa 

Reduzido 

(11) 

Sob o 

restabelecimento do 

caminho agrícola sul 

Negativo 

Directo 

Certo 

Pouco significativo 

Fase prévia à obra – 
Elaboração de memória 

descritiva, registo 
topográfico e 
fotográfico. 
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N.º Designação 
Valor 

Patrimonial 
Distância ao 

projecto 
Avaliação do 

impacte 
Medidas de 
minimização 

27 

Sistema 

hidráulico do 

Monte da 

Pipa 

Reduzido 

(10) 

10 metros do 

restabelecimento do 

caminho agrícola sul 

Negativo 

Indirecto 

Provável 

Pouco significativo 

Fase de construção – 

Integração na Carta de 

Condicionantes da 

Obra, sinalização e 

vedação enquanto área 

interdita a 

movimentação de 

pessoal e maquinaria 

afectos ao Projecto, de 

forma a anular 

quaisquer 

possibilidades de 

afectação indirecta. 

Refere-se que, nas medidas de minimização das ocorrências patrimoniais n.º 9, 10, 11, 12 

entende-se por “fase prévia à obra” como sendo o momento anterior à deslocação das 

máquinas para esses locais. Sendo por isso, esta actividade da responsabilidade da equipa 

de acompanhamento arqueológico afecta à empreitada. 

 

VIII RESUMO NÃO TÉCNICO 

18. Acrescentar, no último parágrafo da pág. 1, que o EIA poderá também ser consultado na 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo - CCDR Alentejo. 

Este aspecto foi acrescentado no RNT que agora se apresenta, com a data de Fevereiro de 

2010. 

 

19. Compatibilização da informação relativa a área de rega dos Blocos de Pias 

constante no último parágrafo da pág. 3 do RNT (5000 ha) e ao longo do EIA 

(4600 ha). 

Este aspecto foi corrigido no RNT que agora se apresenta, com a data de Fevereiro de 

2010. 

 

20. Corrigir a referência à Figura 2 (pág. 4). 

Este aspecto foi corrigido no RNT que agora se apresenta, com a data de Fevereiro de 

2010. 
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21. Explicitar, na pág. 5, que a barragem de Caliços não faz parte do presente projecto 

nem será analisada neste EIA. 

Este aspecto foi acrescentado no RNT que agora se apresenta, com a data de Fevereiro de 

2010. 

 

22. Explicitar que a conduta será enterrada, com a existência de um troço em vala 

aberta referindo o respectivo local. 

Esclarece-se que a conduta adutora apresenta uma extensão total de cerca de 7 km e será 

enterrada, na sua totalidade, na fase de construção, permanecendo desta forma na fase de 

exploração. Os trabalhos de implementação da conduta encontram-se referenciados na 

resposta ao ponto II.3 dos elementos adicionais solicitados. 

 

23. Reformulação do capítulo 6, com a apresentação diferenciada dos impactes 

decorrentes da fase de construção e exploração do projecto e maior 

pormenorização das medidas de minimização associadas. 

Este aspecto foi corrigido no RNT que agora se apresenta, com a data de Fevereiro de 

2010. 

 

24. Apresentação de um RNT reformulado, tendo em conta as correcções referidas 

neste ponto, além de reflectir a informação adicional solicitada no âmbito da 

avaliação técnica do EIA, sempre que se manifeste relevante para o RNT, de forma 

a não existir contradição ou omissão entre a informação apresentada no EIA e 

Aditamento e a informação apresentada no RNT. 

O Resumo Não Técnico (RNT) foi reformulado de acordo com o pedido de elementos 

adicionais da Autoridade de AIA e é apresentado em volume autónomo, com a data de 

Fevereiro de 2010. 

 


