
 

EMMPRESA D

VOL

DE DESEN

PRO
DO 

A

ESTU

LUME I 

NVOLVIME

OJECT
CIRC

AMOR

UDO DE

– ESTU

TOMO I

ENTO E IN

 
 
 

TO D
UITO 

REIRA
 
 

E IMPA
 
 

DO DE 
 
 

II – Resum
 
 
 

 
Março de

 
NFRA-EST

 
 
 
E EXE
 HIDR

A–CAL
 
 

ACTE A
 
 
IMPACT
 
 
mo Não T
 
 
 

 
e 2010 

TRUTURAS

ECUÇÃ
RÁUL
LIÇOS

MBIEN

TE AMB

Técnico 

S DO ALQ

ÃO 
ICO 
S 

NTAL 

BIENTAL

 

UEVA, S.A

L  

  

A. 



07110rnt 

Projecto de 
Estudo de I
Volume I - 
Tomo III - R

1 -  INT

O prese
(EIA) d
(Decreto
de Nove
estabele

O Proje
volvime
da Regi

O Estud
pelo Co
GIBB-P
uma equ
cos, inf
mentos 

O Circu
namento
Subsiste
Alqueva

2 -  OB

O Empr
um emp
o fornec
do Alen

O subsi
28 000 
Moura e
é compo
barragen

O circu
de Caliç

Execução do Cir
mpacte Ambienta
Estudo de Impac
Resumo Não Téc

NTRODUÇ

ente docum
do Projecto 
o-Lei n.º 69
embro, com
ece o regime

ecto encontr
ento e Infra
ião Hidrográ

do de Impac
onsórcio for
Portugal, Co
uipa de técn

formações c
de campo e

uito Hidráu
o e transpor
emas que c
a (EFMA). 

BJECTIVO

reendimento
preendiment
cimento dos
ntejo. 

istema de R
hectares de 
e Serpa. Est
osto por um
ns, uma das

ito é consti
ços. O seu f

rcuito Hidráulico 
al 

cte Ambiental 
cnico 

ÇÃO 

ento constit
 do Circuit
9/2000, de 3

m a rectifica
e jurídico d

ra-se em fas
a-estruturas 
áfica do Ale

cte Ambien
rmado pela
onsultores d
nicos das d
cedidas por 
efectuados n

ulico de Am
rte de água 
ompõem do

OS E JUS

o de Fins M
to de âmbit
s volumes d

Rega do Ard
 regadio na 
te subsistem

m conjunto d
s quais pré-e

ituído pela e
funcioname

Amoreira-Caliço

tui o Resum
to Hidráulic
3 de Maio a
ação pela D
a Avaliação

se de Projec
do Alquev

entejo (ARH

ntal ocorreu 
as empresas
de Engenha
diversas esp

diversas en
na área em e

moreira-Cali
que fazem 

o Sistema G

STIFICAÇ

Múltiplos de 
to nacional 
de água nec

dila no qual 
 margem es

ma tem a su
de adutores
existente, a 

estação elev
ento caracte

os 

mo Não Té
co Amoreir
alterado e re
eclaração d
o de Impact

cto de Exec
a, S.A. (ED
H Alentejo)

entre Maio
s PROCESL
aria, Gestão 
ecialidades
ntidades pú
estudo. 

iços integra
parte do Su

Global de R

ÇÃO 

Alqueva (E
que na sua 
essários à c

este Projec
squerda do R
ua origem n
 com uma e
barragem d

vatória da A
riza-se por 

cnico (RNT
ra-Caliços, 
epublicado 

de Rectificaç
e Ambienta

ução, sendo
DIA) e a en
). 

o e Dezembr
L, Engenha
e Ambient

. O Estudo 
úblicas e pri

a-se no conj
ubsistema d
Rega do Em

EFMA), ond
configuraçã

concretizaçã

cto se enqua
Rio Guadia
a margem e
extensão tot
do Enxoé. 

Amoreira, u
uma elevaç

T) do Estud
nos termos
pelo Decre
ção n.º 2/20
al. 

o o propone
ntidade licen

ro de 2009,
aria Hidrául
te S.A., tend
tem por ba

ivadas e rec

junto de in
de Rega do A
mpreendime

de se integr
ão actual te
ão da rega p

adra, visa a
ana, nomead
esquerda da
tal de cerca

uma conduta
ção entre as 

        

do de Impa
s da legisla
eto-Lei n.º 1
006, de 6 de

ente a Empr
nciadora a A

, tendo sido
lica e Amb
do sido des
ase element
conhecimen

fra-estrutur
Ardila, que

ento de Fins

ra o Projecto
m por objec

prevista no P

a beneficiaçã
damente nos
a barragem 
a de 70 quiló

a elevatória
 barragens d

1

cte Ambien
ação em vig
197/2005, d
e Janeiro), q

resa de Des
Administraç

o desenvolv
biental, Lda
senvolvido p
os bibliográ

ntos e levan

ras de arma
e é um dos t
s Múltiplos 

o em estudo
ctivo princi
Plano de Re

ão de cerca
s concelhos
de Pedrógã
ómetros e o

a e a barrag
da Amoreir

 

1/19 

ntal 
gor 

de 8 
que 

en-
ção 

ido 
a. e 
por 
áfi-
nta-

aze-
três 

de 

o, é 
ipal 
ega 

a de 
s de 
ão e 
oito 

gem 
ra e 



07110rnt 

Projecto de 
Estudo de I
Volume I - 
Tomo III - R

Caliços 
de 457 h
barragem
mento d

3 -  LO

A área d
gerá as 
Pias no 
área de 
cação d

O circu
serão pa
do Alqu

O circui

- A
e
(

- A
c
c
p
t

- O
d
m

- A
u
u
m

 

Execução do Cir
mpacte Ambienta
Estudo de Impac
Resumo Não Téc

através de 
hectares (m
m de Pias, 

de água a um

OCALIZAÇ

de impleme
freguesias 
concelho d
estudo, à es
os vários el

uito engloba
arte integra
ueva. 

ito benefici

A estação e
eleva a águ
(albufeira d

A estação s
cúbicos por
cia de 1 90
para bombe
total de 81 m

O equipame
dos três gru
mais três gr

A conduta 
um desenvo
um diâmetr
monte do A

rcuito Hidráulico 
al 

cte Ambiental 
cnico 

uma estaçã
monte de Al

do reservat
ma área tota

ÇÃO E DE

entação do P
de Santo A

de Serpa. Na
scala 1/50 0
lementos do

a um conju
nte do Subs

ará mais de

elevatória pr
ua desde a 
de Caliços) c

será equipad
r segundo, s
00 quilovolt
ear 0,47 me
metros., com

ento da esta
upos electr
rupos iguais

elevatória, 
olvimento d
ro de 2 300 

Alvarrão e ou
 

Amoreira-Caliço

o elevatória
varrão). A j

tório dos M
al de aproxim

ESCRIÇÃ

Projecto de 
Agostinho e 
a Figura 1 é
000. Na Fig
o mesmo. 

unto de infr
sistema do 

e 12 900 hec

rincipal da 
cota 125 m

com um cau

da com seis
sendo a águ
s. Será tam

etros cúbico
m uma potê

ação será de
robomba pr
s aos princip

entre a esta
de cerca de 6
mm, sendo
utra para os

os 

a de pé de b
jusante da b

Machados e d
madamente

ÃO DO PR

Execução d
São João B
 apresentad

gura 2 apres

ra-estruturas
Ardila, que

ctares, sendo

Amoreira l
metros (albu
udal de 8,4 m

 bombas qu
a elevada a 

mbém equip
os por segun
ência de 500

esenvolvido
rincipais e o
pais instalad

ação elevató
6,6 quilóme
 que no seu

s blocos gra

barragem co
barragem d
dos blocos d
e de 12 900 

ROJECTO

do Circuito 
Baptista no 
do o enquadr
enta-se o Pr

s de armaz
e por sua ve

o as suas pr

localizar-se-
ufeira da A
metros cúbi

ue bombeiam
uma altura 

pada com um
ndo e que t
0 quilovolts

o em duas f
o grupo au
dos na prim

ória da Am
etros e será 
u percurso o
avíticos de M

om beneficia
de Caliços p
de Moura p
hectares. 

O 

Hidráulico 
concelho d
ramento reg
rojecto, com

zenamento e
ez integra o

rincipais car

-á no pé da 
Amoreira) pa

icos por seg

m um volum
total de 81

ma bomba 
também ele
; 

fases. Na pr
uxiliar. Na 

meira; 

moreira e a b
constituída

ocorrem dua
Moura; 

        

ação no per
proceder-se-
para a garan

Amoreira-C
de Moura e 
gional e adm
m a localiza

e transporte
o Sistema G

racterísticas

a barragem d
ara a cota 

gundo; 

me de água
 metros e te
auxiliar co

evará a água

rimeira fase
segunda se

barragem d
a por tubage
as derivaçõe

2

rcurso de ce
-á à adução
ntir o abaste

Caliços abr
a freguesia

ministrativo
ação e ident

e de água q
Global de Re

s as seguinte

da Amoreir
193,75 met

a de 1,4 met
erá uma pot
om capacida
a a uma altu

e serão insta
erão instalad

de Caliços t
em de aço c
es, uma par

 

2/19 

erca 
 da 
eci-

an-
a de 
o da 
tifi-

que 
ega 

es: 

ra e 
tros 

tros 
ên-
ade 
ura 

ala-
dos 

terá 
om 

ra o 



Alb. da Rib. dos Caliços

Alb. Amoreira

Alb. Brinches

PIAS

MOURA (SANTO AGOSTINHO)

MOURA (SÃO JOÃO BAPTISTA)

BRINCHES

250000

250000

255000

25500012
00

00

12
00

00

12
50

00

12
50

00

13
00

00

13
00

00

Extracto da Carta Militar de Portugal, Esc.: 1/25 000 (redução 1:50 000), folha nº 512, IGeoE
Origem das coordenadas rectangulares: Ponto fictício (unidades em metros)

Figura 1 - Localização e enquadramento da área de estudoR
ef

ª. 
42

00
28

90
/0

71
10

/0
71

10
_f

ig
1r

nt

0 1 km
Escala 1:50 000

Pias

Safara

Selmes

GranjaPortel

Alqueva

Santana

Amieira

Brinches

Baleizao

Pedrogao

Vera Cruz

AmarelejaVidigueira

Santo Amador

Beja (Salvador)

Sobral da Adica

Povoa de Sao Miguel

Nossa Senhora das Neves

Moura (Santo Agostinho)

Santo Aleixo da Restauracao

Serpa

Moura

Limite de freguesia

Limite de concelho

Sede de concelho
Sede de freguesia

Área de estudo do Circuito Hidráulico Amoreira-Caliços

FARO

ÉVORA

BRAGA

LISBOA

COIMBRA

BRAGANÇA

Serpa

Moura

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
CIRCUITO HIDRÁULICO AMOREIRA-CALIÇOS



Figura 2 - Enquadramento do Projecto

Alb. Amoreira

250000

250000

251000

251000

252000

252000

253000

253000

254000

254000

255000

255000

256000

256000

257000

257000

258000

258000

12
40

00

12
40

00

12
50

00

12
50

00

12
60

00

12
60

00

12
70

00

12
70

00

12
80

00

12
80

00

E
S

P
A

N
H

A
E

S
P

A
N

H
A

OO
CC

EE
AA

NN
OO

  AA
TT

LL
ÂÂ

NN
TT

II CC
OO

FARO

BEJA

VISEU

PORTO

ÉVORA

BRAGA

LEIRIA

GUARDAAVEIRO

SETÚBAL

COIMBRA

SANTARÉM

BRAGANÇA

VILA REAL

PORTALEGRE

CASTELO BRANCO

Extracto da Carta Militar de Portugal, Esc.: 1/25 000, folha nº  512, IGeoE
Origem das coordenadas rectangulares: Ponto fictício (unidades em metros)

Circuito Hidráulico Amoreira-Caliços

Albufeira de Caliços

Estação Elevatória Principal da Amoreira

Limite da área de estudo

42
00

28
90

/0
71

10
/0

71
10

_f
ig

2_
rn

t

Caminhos

Barragem de Caliços

Conduta de ligação Amoreira - Caliços

0 1km

Escala 1:25 000

Serpa
Beja

Moura

Vidigueira

Pias

Alqueva

Brinches

Baleizao

Pedrogao

Moura (Santo Agostinho)

Enquadramento Administrativo

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
CIRCUITO HIDRÁULICO AMOREIRA-CALIÇOSCaminho de serventia



07110rnt 

Projecto de 
Estudo de I
Volume I - 
Tomo III - R

- B
-
r
0
c
t
d
C
c

O Circu
gens da
Amorei
da barra
Machad

O Proje
estrutur

• E

 A

 O

-

-

-

-

-

-

• C

 A

Execução do Cir
mpacte Ambienta
Estudo de Impac
Resumo Não Téc

Barragem d
- NPA) à co
ração - Nm
0,8 hectóme
cúbicos. A á
topo da bar
de Caliços 
Coutos de M
conduta, até

uito tem com
a Amoreira 
ra, que con
agem de Ca
dos, e para o

ecto de Exe
ras: 

ESTAÇÃO E

A Obra de c

O calendári

- Actividad

- Actividad
balho, des
(3 meses);

- Actividad

- Actividad
incluindo 

- Actividad

- Actividad
diversas e

CONDUTA E

A construçã

rcuito Hidráulico 
al 

cte Ambiental 
cnico 

de Caliços, 
ota 193,75 e

mE) à cota 1
etros cúbico
área a inund

rragem até à
será depois
Moura e do
é os blocos 

mo objectiv
e de Caliço

ntribuirá par
aliços será t
os blocos de

ecução, calc

ELEVATÓRI

construção d

io para reali

e 1 - Prepar

e 2 - Movim
svio da linh
; 

e 3 - Constr

e 4 - Monta
betões e ou

e 5 - Ensaio

e 6 - Const
specialidad

ELEVATÓRI

ão da condu

Amoreira-Caliço

encontrar-s
e terá uma d
190,00. Terá
os sendo qu
dar será de 
à sua fundaç
s transporta
os Machado
do Alvarrão

vo transport
os, através d
ra fornecer á
também tran
e Moura. 

culou o tem

A 

da estação e

ização dos t

ração e mon

mentos Ger
ha de água 

rução Civil 

agem de Eq
utras estrutu

os dos Equip

trução civil
des e arranjo

IA 

uta elevatóri

os 

se-á plenam
de altura mí
á capacidad
e apenas se
23,7 hectare
ção será de

ada para a a
os. Será tam
o e Moura.

tar água atr
de uma esta
água a cerc
nsportada ág

mpo de dura

elevatória d

trabalhos é o

ntagem de E

rais de Terr
existente, c

incluindo b

quipamentos
uras de 2ª fas

pamentos e 

l incluindo 
os exteriores

ia deverá du

mente cheia
nima do nív

de para arm
 poderá util
es. A altura
 15,25 metr
albufeira de

mbém transp

ravés de bom
ação elevató
a de 457 he
gua para a b

ação da obr

deverá durar

o que se seg

Estaleiro (1 

ras, incluind
construção 

betões de 1ª 

s electromec
se (3 meses

afinação do

acabament
s (2,5 meses

urar cerca d

a (Nível Ple
vel da água 

mazenar um 
lizar um vol
a máxima da
ros. A água
e Pias e pa
portada águ

mbagem po
ória a const
ectares (mon
barragem d

ra, para a co

r cerca de de

gue: 

mês); 

do preparaç
de muros d

fase e alven

cânicos e el
s); 

o ponto de f

os, instalaç
s). 

de vinte mes

        

eno de Arm
(Nível mín
volume tot
lume de 0,5
a barragem,
a armazenad
ara os bloco
ua a partir d

or conduta e
truir junto à
nte de Alva

de Pias, o re

onstrução d

ezoito mese

ão da Plata
de contençã

narias (8 me

léctricos, co

funcioname

ção de infra

ses. 

5

mazenament
nimo de Exp
tal de cerca 
56 hectómet
 medida des

da na albufe
os de rega d
duma saída 

entre as bar
à barragem

arrão). A pa
eservatório d

das dieferen

es. 

aforma de T
ão e fundaçõ

eses); 

onstrução ci

ento (0,5 mê

aestruturas d

 

5/19 

to - 
plo-

de 
tros 
sde 
eira 
dos 
da 

rra-
da 

artir 
dos 

ntes 

Tra-
ões 

ivil 

ês); 

das 



07110rnt 

Projecto de 
Estudo de I
Volume I - 
Tomo III - R

 O

-

-

-

-

-

-

-

-

• B

 A
o

 O

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Execução do Cir
mpacte Ambienta
Estudo de Impac
Resumo Não Téc

O calendári

- Actividad

- Actividad

- Actividad
civil (12 m

- Actividad
(8 meses);

- Actividad

- Actividad

- Actividad
(1 mês); 

- Actividad

BARRAGEM

A construçã
obra deverá

O calendári

- Actividad

- Actividad
(3 meses);

- Actividad

- Actividad

- Actividad

- Actividad

- Actividad

- Actividad

- Actividad

- Actividad

- Actividad

- Actividad

rcuito Hidráulico 
al 

cte Ambiental 
cnico 

io para reali

e 1 - Aprov

e 2 - Monta

e 3 - Traba
meses); 

e 4 - Fabr
; 

e 5 - Ensaio

e 6 - Aterro

e 7 - Execu

e 8 - Desmo

M DE CALIÇ

ão da Barra
á decorrer d

io para reali

e 1 - Prepar

e 2 - Prog
; 

e 3 - Prepar

e 4 - Aterro

e 5 - Desvio

e 6 - Constr

e 7 - Instrum

e 8 - Torres

e 9 - Descar

e 10 - Desc

e 11 - Coro

e 12 - Instal

Amoreira-Caliço

ização dos t

visionament

agem do est

alhos de esc

rico, ensaio

os da condu

os (10 meses

ução do cam

ontagem do

OS 

agem de Ca
e preferênci

ização dos t

ração e mon

grama para 

ração e cara

os experime

o provisório

rução do co

mentação (7

s de tomada

rga de fund

arregador d

amento (4 m

lações eléct

os 

trabalhos é o

o de materi

aleiro (3 me

cavação, da

os em fábri

uta (9 meses

s); 

minho de s

o estaleiro (1

aliços deve
ia no mês d

trabalhos é o

ntagem de e

aferição d

acterização d

ntais (2 me

o (4 meses);

rpo da barra

7 meses); 

a de água e p

do (3 meses 

de cheias (5 

meses); 

tricas e ilum

o que se seg

ais e confirm

eses); 

a conduta e

ca e transp

s); 

serviço e a 

1 mês). 

erá durar ce
de Novembr

o que se seg

estaleiro e ac

as caracter

das mancha

ses); 

; 

agem (7,5 m

passadiços d

+ 2 meses);

meses); 

minação (3 m

gue: 

mação das e

elevatória e 

porte tubos 

reposição d

erca de deza
ro. 

gue: 

cessos à obr

ísticas dos 

as de emprés

meses); 

de acesso (2

; 

meses); 

        

encomenda

das obras 

em aço, D

das condiçõ

assete mese

ra (2 meses

materiais 

stimo (4 me

2 meses + 2

6

s (1 mês); 

de construç

DN 2 300 m

ões ambient

es, o inicio 

); 

de construç

eses); 

2,5 meses);

 

6/19 

ção 

mm 

tais 

da 

ção 



07110rnt 

Projecto de 
Estudo de I
Volume I - 
Tomo III - R

-

-

-

-

Os resp

4 -  CA

O objec
não se 
ambient
ambient
as infra
mente a

• 

• 

A carac
ções ex
foram d
fauna te
do patri
 

Execução do Cir
mpacte Ambienta
Estudo de Impac
Resumo Não Téc

- Actividad

- Actividad
(3,5 meses

- Actividad

- Actividad

ectivos cron

ARACTER

ctivo da car
concretiza, 
tais gerados
tais foi a es
-estruturas 

apresentam-

A NÍVEL B
- Clima; 
- Solos e U
- Recursos 
- Geologia,
- Ecologia;
- Paisagem
- Ordenam
- Ambiente
- Qualidade

A NÍVEL S
- Socioecon
- Patrimóni

cterização da
istentes em

desenvolvido
errestre, con
imónio histó

rcuito Hidráulico 
al 

cte Ambiental 
cnico 

e 13 - Desm

e 14 - Rec
s); 

e 15 - Entra

e 16 - Acab

nogramas ap

RIZAÇÃO

racterização
é a obtenç

s pelo Proje
scala 1/25 0
do projecto

-se os temas

BIOFÍSICO 

Usos do Solo
Hídricos Su
, Geomorfo
; 

m; 
ento do Ter
e Sonoro; 
e do Ar. 

SOCIOECON

nomia; 
io Histórico

a área de es
m vários org

os estudos e
nfirmação d
órico e cultu

 

Amoreira-Caliço

matação (5 m

cuperação p

ada em serv

bamentos fin

presentam-s

O DOS ASP

o da situação
ção de uma
ecto. A esca
00, sendo a

o e a sua env
s focados: 

o; 
uperficiais e

ologia e Geo

rritório e Co

NÓMICO 

o e Cultural.

studo envolv
anismos e e
e trabalhos 

da ocupação
ural. 

os 

meses + 3 m

paisagística 

viço e prime

nais da barr

se nas págin

SPECTOS

o actual e d
a base de in
ala de trabal
a área de es
volvente dir

e Subterrân
otecnia; 

ondicionant

. 

veu um con
entidades re
de campo q
 do solo, ca

meses); 

e ambienta

eiro enchime

ragem e desm

nas seguinte

S AMBIEN

da evolução
nformação 
ho consider
tudo a defin
recta até um

neos; 

es; 

njunto diver
esponsáveis
que contribu
aracterizaçã

al da barrag

ento (1 mês

montagem d

es. 

NTAIS NA

o prevista da
adequada à

rada para a 
nida pela ár

ma distância

rsificado de 
s pela sua d
uíram para a
o dos níveis

        

gem e área

s); 

do estaleiro

A ÁREA 

a mesma, c
à avaliação
generalidad
rea de influ
a de 200 me

dados de b
disponibiliza
a caracteriza
s de ruído e

7

as envolven

o (2 meses).

aso o Proje
dos impac

de dos facto
ência de tod

etros. Segui

ase e inform
ação. Tamb
ação da flor
e levantamen

 

7/19 

ntes 

ecto 
ctes 
ores 
das 
da-

ma-
bém 
ra e 
nto 



Projecto de Execução do Circuito Hidráulico Amoreira-Caliços
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PREPARAÇÃO E MONTAGEM DE ESTALEIRO

MOVIMENTOS GERAIS DE TERRAS, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA 
PLATAFORMA DE TRABALHO, DESVIO DA LINHA DE ÁGUA EXISTENTE, 
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE DE CONTENÇÃO E FUNDAÇÕES

CONSTRUÇÃO CIVIL INCLUINDO BETÕES DE 1ª FASE E ALVENARIAS

MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS E ELÉCTRICOS, 
CONSTRUÇÃO CIVIL INCLUINDO BETÕES E OUTRAS ESTRUTURAS DE 2ª 

MÊS
ACTIVIDADE

Estação Elevatória da Amoreira - Programa de Trabalhos

(1)

(3)

(8)

(3)

FASE

ENSAIOS DOS EQUIPAMENTOS E AFINAÇÃO DO PONTO DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL INCLUINDO ACABAMENTOS, INSTALAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURAS DAS DIVERSAS ESPECIALIDADES E ARRANJOS 
EXTERIORES

        Actividade contínua
              Prazo de execução previsto (meses)

(1)

(3)

(8)

(3)

(0,5)

(2,5)

(n)

07110rnt_cr Estação Elevatória



Projecto de Execução do Circuito Hidráulico Amoreira-Caliços
Estudo de Impacte Ambiental
Tomo III - Resumo Não Técnico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

APROVISIONAMENTO DE MATERIAIS E CONFIRMAÇÃO DAS 
ENCOMENDAS

MONTAGEM DO ESTALEIRO

TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, DA CONDUTA ELEVATÓRIA E DAS 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

FABRICO, ENSAIOS EM FÁBRICA E TRANSPORTE TUBOS EM AÇO, DN 
2 300 MM

MÊS
ACTIVIDADE

Conduta Elevatória Amoreira-Caliços - Programa de Trabalhos

(1)

(3)

(12)

(8)

(9)ENSAIOS DA CONDUTA

ATERROS

EXECUÇÃO DO CAMINHO DE SERVIÇO E A REPOSIÇÃO DAS 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS

DESMONTAGEM DO ESTALEIRO

        Actividade contínua
             Prazo de execução previsto (meses)(n)

(1)

(3)

(12)

(8)

(9)

(10)

(1)

(1)

07110rnt_cr Conduta Elevatória



Projecto de Execução do Circuito Hidráulico Amoreira-Caliços
Estudo de Impacte Ambiental
Tomo III - Resumo Não Técnico

ANO
MÊS 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

ESTALEIRO E ACESSOS

PROGRAMA DE RECONHECIMENTO COMPLEMENTAR

PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ZONAS DE EMPRÉSTIMO

ATERROS EXPERIMENTAIS

DESVIO PROVISÓRIO

BARRAGEM

INSTRUMENTAÇÃO

TORRES DE TOMADAS DE ÁGUA E PASSADIÇOS DE ACESSO

DESCARGA FUNDO

DESCARREGADOR DE CHEIAS

COROAMENTO 

21 3
ACTIVIDADE

(2)

(3)

(4)

(2)

(4)

(7.5)

(7)

(5)

(4)

(2) (2.5)

(3) (2)

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E ILUMINAÇÃO

DESMATAÇÃO 

RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA E AMBIENTAL DA BARRAGEM
E ÁREAS ENVOLVENTES

ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

ENSAIOS DE RECEPÇÃO

ENTRADA EM SERVIÇO 1º enchimento

ACABAMENTOS FINAIS E DESMONTAGEM DO ESTALEIRO

        Actividade contínua
        Actividade descontínua
            Prazo de execução previsto (meses)
        Datas vinculativas

(n)

(2)

(3)

(4)

(2)

(4)

(7.5)

(7)

(5)

(4)

(3)

(3.5)

(5) (3)

(2) (2.5)

(3) (2)

(16)

(2)

(2)

(1)

07110rnt_cr Barragem de Caliços



07110rnt 

Projecto de 
Estudo de I
Volume I - 
Tomo III - R

A carac
constitu
se do EI

Assim, 
com reg
ventos d
tas. O I
Mediter
e Setem
quadran

Relativa
de da ár
ocupaçã
ras disp
baixa, n

Em term
Guadian
ranco te
ano par
interven

As resta
ao barra
práticas

Praticam
relacion

No caso
te, por g

Com ba
produçã
tivas de

Em term
(rochas 

Execução do Cir
mpacte Ambienta
Estudo de Impac
Resumo Não Téc

cterização d
ui uma situa
IA. 

no que resp
gisto de um 
de rajada m
Inverno cara
rrânico. A r

mbro, baixos
nte de oeste.

amente aos 
rea, seguido
ão represent
persas, assoc
nunca ultrap

mos de recu
na, sendo o 
em um regi
ra ano e no 
nção são de 

antes linhas
anco de Cal
s agrícolas p

mente todos
nados com a

o das águas
granitos que

ase nos elem
ão de água p
e cloretos. 

mos de geol
e areias com

rcuito Hidráulico 
al 

cte Ambiental 
cnico 

do estado a
ação de base

peita ao clim
Verão quen

mais intensa,
acteriza-se 
egião apres
s níveis de 
. 

usos do sol
o do olival 
tam pouco m
ciadas a oliv
passando as 

ursos hídric
barranco d

ime de esco
próprio an
curta duraç

s de água id
liços, verific
praticadas n

s os usos d
a actividade

s subterrân
e originam f

mentos disp
para consum

logia, geom
mo: aluviõe

Amoreira-Caliço

actual do am
e dos difere

ma, a área d
nte e seco, c
, resultando
por ser frio
enta ainda e
humidade n

lo, pode-se 
de sequeiro
mais de 5 p
val de regad
3 árvores p

cos superfic
de Caliços a 
oamento es

no, que é ca
ção, com cau

dentificadas
cando-se qu

na zona. 

da água, e f
e agrícola. 

neas, a área 
formações c

poníveis, as
mo humano

morfologia 
es, coluviõe

os 

mbiente da 
entes descrit

de estudo in
com valore

o por vezes 
o e moderad
elevada inso
no ar e vent

afirmar que
o e das cultu
por cento da
dio e a cultu
por hectare.

ciais, o proj
principal li

ssencialmen
aracterístico
udais relativ

 na zona de
ue estas têm

fontes de p

de estudo lo
com pouca a

 massas de 
o e para rega

e geotecnia
s, “Calcário

área de es
tores ambie

nsere-se num
s de temper
em níveis e
damente hú
olação e eva
tos fracos a

e domina o 
uras anuais 
a área. Exist
ura anual de

jecto desenv
inha de águ

nte torrencia
o da região 
vamente ele

e estudo apr
m por norma

oluição ide

ocaliza-se n
aptidão para

água da ár
a devido à p

a a região a
os de Moura

studo, que e
entais, detalh

ma região m
ratura máxim
elevados de
úmido, com
aporação, n
a moderado

olival de re
de sequeiro

te também u
e sequeiro, n

volve-se na
ua onde have
al com uma
do Guadian

evados. 

resentam ca
a geral interv

entificados n

numa zona c
a as águas s

rea em estu
presença de

apresenta di
a e Arrancad

        

em seguida
hados no R

marcadamen
ma muito e

e água perdi
mo é próprio
nomeadamen
s, com pred

egadio com 
o. As restan
uma presen
no entanto c

a bacia hidro
erá interven
a grande va
na. As chei

aracterística
venção hum

na zona em

constituída 
subterrâneas

udo são imp
e concentraç

iferentes tip
das”, arenit

11

a se apresen
Relatório Sín

nte continen
levados e c
ida pelas pl
o de um cli
nte entre Ab
dominância 

mais de me
ntes classes
nça de azinh
com densida

ográfica do 
nção. Este b
ariabilidade 
as no local 

as semelhan
mana devida

m estudo es

essencialm
s. 

próprias par
ções signifi

pos geológic
tos e granito

 

1/19 

nta, 
nte-

ntal, 
om 
an-
ima 
bril 
do 

eta-
 de 

hei-
ade 

rio 
bar-

de 
de 

ntes 
a às 

stão 

en-

ra a 
ica-

cos 
os). 



07110rnt 

Projecto de 
Estudo de I
Volume I - 
Tomo III - R

O local
Regulam
tra-se na

Na área
especial

Os solo
área em

Relativa
com int
dio (ma
ção ribe

Do pont
dadas c
subsp. a
Decreto
de interv

Conside
mamífe
alguns m

No patr
anterior
da époc
centraçã

A paisa
densida
paisagem
mica, ap
envolve

Em rela
pelos Pl
ses de o

Execução do Cir
mpacte Ambienta
Estudo de Impac
Resumo Não Téc

l de implan
mento de Se
a segunda d

a abrangida
l interesse d

os predomin
m estudo tem

amente à co
teresse cons
ais de 70 por
eirinha. 

to de vista 
como de oc
australis Fr
o-Lei n.º 140
venção. 

erando o a f
ros, sendo 
morcegos e 

rimónio hi
rmente desc
ca romana, m
ão na zona. 

agem desta 
ade de ocupa
m com gran
presentando
entes. 

ação ao ord
lanos Direc
ordenament

rcuito Hidráulico 
al 

cte Ambiental 
cnico 

ntação das o
egurança e 
de maior risc

a pelas obra
do ponto de 

nantes na ár
m solos com

omponente 
servacionist
r cento) e se

florístico, a
corrência po
ranco) está 
0/99, de 24 

fauna, foram
que na áre
aves associ

istórico-cul
conhecidos. 
mas a sua p

área é carac
ação human
nde express
o um variad

denamento 
tores Munic

to correspon

Amoreira-Caliço

obras carac
Acção para
co sísmico n

as não são 
vista conse

rea de estud
m risco de ero

ecológica, 
ta, sendo do
equeiro (25

a zona não 
otencial ou
incluída no
de Abril. E

m inventari
ea ocorrem 
iadas a habi

ltural os tr
Dos achad

presença esc

cterizada po
na, várias de
são a nível 
do sistema d

do territór
cipais dos c
ndentes a E

os 

teriza-se po
a Estruturas 
no país. 

conhecidos
ervacionista

do contêm b
osão baixa, 

a área de e
ominada a n
 por cento),

se caracteri
u confirmad
o Anexo II 
Esta espécie 

iados como 
espécies c

itats agrícol

rabalhos de 
os encontra
cassa e disp

or ser contín
e formas, te
das visibilid

de vistas e a

rio, a área d
concelhos de
Espaços Agr

or uma acti
de Edifício

s monumen
a. 

bastante arg
representan

estudo não 
nível de hab
, com muito

iza por apre
da, apenas u
- espécies v
ocorre na á

de ocorrên
com interes
las como a a

campo per
ados destaca
persa não p

nua e de car
exturas e co
dades, pode

alguns ponto

de estudo é
e Moura e d
rícolas, Esp

ividade sísm
os e Pontes,

tos geológi

gila e calcár
ndo cerca d

coincide co
bitats por cu
o baixa repr

esentar gran
um salguei
vegetais de 
área de estud

ncia prováve
se conserva
abetarda, o 

rmitiram ain
am escassos
ermitiu def

rácter rural 
res. No seu

endo mesmo
os de vista d

é regulamen
de Serpa, es
paços com P

        

mica elevad
, a área em 

icos e/ou fo

rio. Refere-s
e 90,7 por c

om áreas cl
ulturas agrí
resentativida

nde riqueza
ro (Salix sa
interesse c

do mas não 

el anfíbios, 
acionista, n
sisão ou o a

nda detecta
s fragmento
finir uma m

com elevad
u conjunto tr
o considerá
dominantes 

ntada, ao nív
stando abran
Pastoreio, E

12

da. Segundo
estudo enco

ormações c

se ainda qu
cento. 

lassificadas 
ícolas de re
ade de vege

. Das espéc
alvifolia Br
omunitário 
figura na á

répteis, ave
nomeadame
alcaravão. 

ar 3 elemen
os de cerâm

mancha de co

do valor, ba
rata-se de u
á-la de pano

sobre as ár

vel municip
ngidas as cl

Espaços Cul

 

2/19 

o o 
on-

om 

ue a 

ou 
ga-
eta-

cies 
rot. 
do 

área 

es e 
ente 

ntos 
mica 

on-

aixa 
uma 
orâ-
eas 

pal, 
las-
ltu-



07110rnt 

Projecto de 
Estudo de I
Volume I - 
Tomo III - R

rais e N
com Pas

Relativa
Agrícol
Estrada 
estabele
linhas d
área de 
de água

Em term
índices 
qual a p
nómica.

No que 
de um a
rodoviá
vias de 
ções do
emitir ru

A área d
do Ar d
assim c
poluente
nerário 

5 -  PR
DE

O proje
prevê-se
projecto
da const

Execução do Cir
mpacte Ambienta
Estudo de Impac
Resumo Não Téc

Naturais. As 
storeio, os q

amente às s
a Nacional
Nacional E

ece o espaç
de distribuiç
estudo. Acr

a. 

mos socioec
de desenvo

população e
. 

respeita ao
ambiente so
ário, sendo q

comunicaçã
o local de im
uído na fase

de estudo p
da Zona do 
omo de áre
e mais relev
Principal IP

RINCIPAI
E MINIMI

ecto desenv
e a impleme
o de recuper
trução. 

rcuito Hidráulico 
al 

cte Ambiental 
cnico 

categorias 
quais abrang

servidões e 
l e à Reser
EN 386 e pe
o canal des

ção de energ
rescentar ain

conómicos, 
olvimento e
está a dimin

o ruído, as c
onoro típico
que os locai
ão existente
mplantação 
e de explora

possui uma b
Alentejo In

eas urbanas 
vante é o tr
P 8 e na Est

IS EFEIT
IZAÇÃO 

olver-se-á e
entação de 
ração biofís

Amoreira-Caliço

com maior 
gem cerca d

restrições 
rva Ecológi
ela estrada m
stas vias de
gia eléctrica
nda que a n

a área em 
económico,
nuir. Existe

característic
o de meios 
s com os ín
es. Destaca-

da estação
ação. 

boa qualida
nterior. Dev
que represe

ráfego rodov
rada Nacion

TOS SOBR

em áreas co
um projecto
sica, com o

os 

representat
de 99 por ce

de utilidad
ica Naciona
municipal E

e comunicaç
a, uma de b

nível do dom

estudo está
 com baixa
alta taxa de

cas da área 
rurais, apen

ndices de ruí
-se ainda qu

o elevatória,

ade do ar, 
vido à ausên
entem focos
viário, nom
nal EN 255

RE O AMB

om marcada
o de recupe

o objectivo d

tividade diz
ento da área

de pública,
al. Ademais
EM 1033, q
ção. També
baixa tensão
mínio hídric

á numa regiã
as densidad
e analfabeti

de estudo t
nas condicio
ído mais ele
ue não exist
, que é o ún

associada a
ncia de font
s significati

meadamente,
. 

MBIENTE 

a utilização
eração e int
de melhorar

zem respeito
a em estudo

destacam a
s, a área e

que têm uma
ém estão suj
o e outra de
co foram ide

ão eminente
des populac
ismo e baix

também con
onado pelo 
evados, se l
tem recepto
nico elemen

a bons nívei
tes relevant
ivos de polu
, o tráfego p

E RESPE

o agrícola. N
egração pai
r as condiçõ

        

o aos Espaç
. 

as áreas afec
studo é atr
a servidão r
jeitas a serv

e alta tensão
entificadas d

emente rura
cionais, env
xa taxa de a

ntribuem pa
ruído gerad
imitam às im

ores sensíve
nto do proj

is de Índice
tes de polui
uição atmos
pesado que 

ECTIVAS

Na fase fin
isagística as
ões anterior

13

os Agrícola

ctas à Reser
ravessada p
rodoviária q
vidão, as du
o, presentes
diversas linh

al, com baix
velhecida e 
actividade e

ara a definiç
do pelo tráfe
mediações d

eis nas imed
ecto que ir

e de Qualida
ção industr

sférica, a fo
circula no 

S MEDIDA

nal do proje
ssim como u
res ao come

 

3/19 

as e 

rva 
pela 
que 
uas 
 na 
has 

xos 
na 

co-

ção 
ego 
das 
dia-
rá a 

ade 
rial, 
onte 

Iti-

AS 

ecto 
um 
eço 



07110rnt 

Projecto de 
Estudo de I
Volume I - 
Tomo III - R

Existem
casos ef
damente

Com o 
uma ide
de efeito
vos do m

No clim
serão vi
uma ma
forma m
podendo
impacte
significa

No que 
sequênc
zonas a
assim co
os princ
cola pe
permane

Em term
execuçã
ficiais, 
impacte
albufeir
negativo

A nível 

A nível
uma ma

Relativa
ção e co
área de 

Execução do Cir
mpacte Ambienta
Estudo de Impac
Resumo Não Téc

m efeitos ne
feitos tempo
e os relacion

objectivo d
entificação d
os adversos
mesmo. 

ma, na fase 
isíveis pelo 
aior taxa de
muito localiz
o ainda inf
e directo pos
ativo. 

refere aos s
cia da maio
agrícolas. N
omo à quali
cipais impac
lo enchime
ente e irrev

mos de recu
ão e explora
de entre os

e permanent
ra. Apesar d
os, pouco si

da fase da c

 do ecossis
assa de água

amente aos 
ompactação
infiltração 

rcuito Hidráulico 
al 

cte Ambiental 
cnico 

egativos pri
orários e lo
nados com 

de incorpora
de medidas
s do circuito

de construç
aumento de
 evaporação
zada. Este a
fluenciar um
sitivo e, pel

solos e usos
or exposição
No geral, os

idade agríco
ctes referem
ento da albu
ersível, emb

ursos hídric
ação do circ
s quais o m
te a montan
disto, devid
ignificativo

construção,

tema e da q
a com basta

recursos h
o dos terreno
dos aquífer

Amoreira-Caliço

ncipalmente
ocalizados. J

a presença 

ar a compon
 de minimiz

o sobre o am

ção não se p
e disponibil
o da água e
aumento po
ma ligeira 
la reduzida 

s do solo, n
o aos agent
s impactes n
ola consider

m-se, à ocup
ufeira de C
bora de mag

cos superfi
cuito hidráu
mais importa
nte e a jusan
do ao reduz
s e de magn

 os impacte

qualidade d
ante parada, 

hídricos sub
os ocupado
ros locais. E

os 

e durante a
Já durante a
de uma nov

nente ambie
zação de m
mbiente, pot

prevêem im
lidade de ág
e aumento d
oderá provoc
diminuição
área de inun

na fase de co
tes erosivos
no solo são
ram-se perm

pação e perd
Caliços, o q
gnitude redu

ciais, foram
ulico de Am
ante será a 
nte da mesm
zido volume
nitude reduz

es identifica

da água dev
nomeadam

bterrâneos,
os, alterando
Estes impac

a fase de co
a exploração
va massa de

ental em tod
modo a preve

tenciando s

mpactes, sen
gua numa ár
do teor de hu
car o aumen

o da temper
ndação de á

onstrução, p
s correspon
o negativos
manentes e s
da de solos c
que supõe u
uzida pela p

m identificad
moreira-Caliç

presença d
ma, e ainda n
e da albufe
zida. 

ados são mit

verá haver u
mente no que

 durante a f
o as condiçõ
ctes, embora

onstrução, s
o haverá im

e água. 

das as fases
enir desde q
empre que 

ndo que dur
rea onde est
umidade re
nto de nebli
ratura médi
água, de ma

perspectivam
ndendo as á

e, devido 
significativo
com interes
um impacte
pequena áre

dos diverso
ços sobre o
da albufeira
na qualidad
eira, consid

tigáveis e te

uma mudanç
e concerne a

fase de cons
ões de esco
a negativos

        

sendo na m
mpactes pos

s do process
que possíve
possível os 

ante a fase 
ta não existi
lativa do ar
inas e nevoe
ia diária. C
agnitude red

m-se impac
áreas a afec

ao volume 
os. Na fase 
sse do ponto
e negativo, 
ea a afectar. 

s impactes, 
s recursos h

a de Caliço
de da água a
eraram-se e

emporários. 

ça associad
ao fósforo e

strução have
amento, e, 
, certos e im

14

maior parte d
itivos, nom

so, realizou
l, a ocorrên
efeitos pos

de exploraç
ia, induzind
r, ainda que
eiros matina

Considera-se
duzida e pou

ctes como co
tar a olivai
de escavaç
de exploraç

o de vista ag
directo, loc

resultantes
hídricos sup
s que terá u
armazenada
estes impac

da à criação
e à clorofila

erá regulari
diminuição
mediatos, co

 

4/19 

dos 
mea-

u-se 
ncia 
siti-

ção 
do a 
e de 
ais, 
e o 
uco 

on-
is e 
ção 
ção 
grí-
cal, 

s da 
per-
um 

a na 
ctes 

 de 
-a. 

iza-
 da 
on-



07110rnt 

Projecto de 
Estudo de I
Volume I - 
Tomo III - R

figuram
cativas n

Na fase
da faixa

A explo
água qu
numa ár
tamanho

Em term
negativo
trabalho
efeitos 
diversas

A nível 
tes nega
final da
escasso 

Em term
tes da p
ção de m
manente

Durante
da nova

No refe
mais im
negativo
também
de de pr
obra co
afectado

Com o 
mónio a

Execução do Cir
mpacte Ambienta
Estudo de Impac
Resumo Não Téc

m-se como re
na taxa de i

 de explora
a de implant

oração do p
ue constitui
rea com red
o da albufei

mos de geo
os resultarã
os de abertu
negativos r
s componen

da compon
ativos, apre

a construção
interessa d

mos de faun
perturbação 
maquinaria 
e de áreas p

e a exploraç
a massa de á

erente ao pa
mpactes, um

os. Na área
m não há áre

rojecto e su
orresponde 
os, sendo im

objectivo d
arqueológic

rcuito Hidráulico 
al 

cte Ambiental 
cnico 

eversíveis, 
infiltração, r

ação a prese
tação, relati

projecto pro
 a albufeira
duzida prod
ira é reduzid

ologia, geom
ão da instal
ura de nov
resultantes d
ntes do circu

nente ecológ
esentam bai
o ao estar re
a área serão

na, nos anim
causada pe
e viaturas, 

pelos vários 

ção, os prin
água corresp

atrimónio h
a vez que in

a do project
eas de prote
usceptível d
ao Monte d

mprovável a

de prevenir 
co que venh

Amoreira-Caliço

localizados
resultando p

ença da cond
ivamente à á

ovocará imp
a contribuir
dutividade a
do, e perma

morfologia 
lação e ope

vos acessos.
da ocupaçã
uito hidráuli

gica, na fas
ixa importâ
elacionadas
o pouco sign

mais terrestr
elas activida

bem como 
elementos 

ncipais impa
pondente à 

histórico-c
nclui um co
o, não se en
cção. A úni

de sofrer im
dos Coteis 
a sua afectaç

impactes n
ha a ser ide

os 

 e temporár
pouco signi

duta não se 
área total da

pactes posit
rá para a re
aquífera, dir
anentes e de

e geotecni
eração dos e
. Estes imp
ão e imperm
ico, serão p

se de constr
ância ecológ
 com destru
nificativos e

res estão pre
ades de con

a destruiçã
do Projecto

actes (positi
albufeira de

ultural, a f
onjunto de in
ncontraram
ica ocorrênc

mpactes indi
2. Os resta

ção. 

egativos so
entificado n

rios, pois nã
ficativos e d

considera s
a formação 

tivos e sign
ecarga local
rectos, de m

e médio a lo

ia, na fase 
estaleiros, d

pactes consi
meabilização
permanentes

rução os hab
gica. Estes 
uição do co
e minimizáv

evistos efeit
nstrução, des
ão de habita
o. 

ivos e negat
e Caliços. 

fase de con
ntervenções
elementos 

cia situada a
irectos deco
antes sítios 

obre sítios a
no decorrer 

ão se perspe
de magnitud

significativa
aquífera ex

nificativos, 
l dos recurs

magnitude m
ongo prazo. 

de construç
da movime
ideram-se t
o das form
s. 

bitats princi
impactes s

oberto veget
veis. 

tos negativo
stacando-se
ats pela afec

tivos) relac

nstrução é c
s e obras qu
patrimonia

a menos de 
orrentes da p

identificad

arqueológico
dos trabalh

        

ectivam var
de reduzida

a, pois a áre
xistente, é m

uma vez qu
sos hídricos
moderada, u

ção, os prin
ntação de m
temporários

mações geoló

ipais que so
serão tempo
tal, no entan

os temporár
e os estaleir
ctação temp

ionam-se co

considerada 
ue poderão g
ais classifica

50 metros 
proximidad

dos não são

os e sobre e
hos, será fe

15

riações sign
a. 

ea compacta
muito reduzi

ue a massa 
s subterrâne
uma vez qu

ncipais efei
máquinas, d
s, enquanto 
ógicas com

ofrerão imp
orários, até 
nto, devido

rios, decorr
ros e a circu
porária ou p

om a presen

a que prod
gerar impac
ados, pelo q
de uma uni

de de frente
o directame

eventual pa
ito o acomp

 

5/19 

nifi-

ada 
ida. 

de 
eos 
e o 

itos 
dos 

os 
m as 

pac-
ao 

 ao 

en-
ula-
per-

nça 

duz 
ctes 
que 
da-
 de 

ente 

atri-
pa-



07110rnt 

Projecto de 
Estudo de I
Volume I - 
Tomo III - R

nhamen
tituição 
ções de 
justifiqu

Os impa
circuito
provoca
fase de 
ração do
fase fin
recupera
Projecto
cativos.

Em rela
positiva
do Orde
va. Em 
lógica N
a que se
cer sobr
natureza
autoriza
plares a

De uma
sobre os
das parc
de caliç

Em term
resultam
trabalho
pelas ob
vos, ma
tunidade

Execução do Cir
mpacte Ambienta
Estudo de Impac
Resumo Não Téc

nto arqueoló
escombreir
terras, de f

ue. 

actes sobre 
 hidráulico,

ar alterações
construção,
o circuito h

nal de concl
ação das ár
o, os efeitos
 

ação ao ord
a e muito sig
enamento d
qualquer ca

Nacional, ap
e destina a i
re os docum
a e especifi
adas as inte
arbóreos de 

a forma ger
s agrossiste
celas rurais,

ços, mas tam

mos socioec
m, por um l
o. E por ou
bras, para a
as depender
es de negóc

rcuito Hidráulico 
al 

cte Ambiental 
cnico 

ógico nos lo
ras, acessos
forma a pod

a paisagem
, reflectindo
s no resulta
, quer da pr

hidráulico e
lusão das o
reas interve
s que se farã

denamento
gnificativa p
o Território
aso, prevê-s
pesar da afe
instituição d

mentos que r
icidades do 
rvenções pr
espécies leg

al os impac
emas são p
, devido à e

mbém result

conómicos, 
lado, em im
utro, em im
s populaçõe
ão do aprov

cio que o pro

Amoreira-Caliço

ocais previst
s e frentes d
der identific

m não são ap
o-se igualme
ado visual d
resença dos 
m estudo q
bras, e iníc

encionadas.
ão sentir na

 do territó
para a conc

o no que diz
se a afectaç

ectação cons
das referida
regulamenta
Empreendi

revistas no 
galmente pr

ctes gerados
ouco signif
expropriaçã
tantes das co

os impacte
mpactes pos
mpactes neg
es locais. N
veitamento 
ojecto pode

os 

tos para a in
de obra, ass
car e respon

penas os im
ente na estr

da paisagem
diversos eq

que se consi
cio da fase 

Tendo em 
a fase de exp

ório, a reali
cretização d
z respeito ao
ção de áreas
stituir um im
as condicion
am tais con
imento de F
presente pr

rotegidas. 

s pela imple
ficativos, de
o das áreas 
ondicionant

es resultante
sitivos, asso
ativos asso

Na fase de ex
que seja da

erá criar, sob

nstalação de
sim como a
nder em tem

mpactes visu
rutura e na d

m, decorrente
quipamento
ideram imp
de exploraç
conta o Pl
ploração se

ização do p
dos objectivo
o Empreend
s de Reserv
mpacte nega
nantes, deve
ndicionantes
Fins Múltip
rojecto, incl

ementação 
estacando-se

a afectar, s
tes associad

es da fase d
ociados à op
ociados s às
xploração, o
ado, pelos p
bretudo no 

e estaleiros, 
aos demais 
mpo útil a q

uais decorren
dinâmica da
e quer das a

os e infra-es
actes negat
ção, serão l
ano de Rec

erão positivo

presente pro
os do Progr
dimento de 
va Agrícola 
ativo do pro
e ser consid
s, o regime 
plos do Alqu
luindo o cor

e exploraçã
e alguma pe
sobretudo c
das às faixas

de construçã
portunidade
s situações 
os impactes
principais ag
sector prim

        

instalações
trabalhos d

qualquer oco

ntes da pres
a paisagem. 
acções prev
struturas, du
tivos e sign
levadas a c
cuperação P
os, permane

ojecto contr
rama Nacion
Fins Múltip
Nacional e

ojecto sobre
derado o fac
geral das ex
ueva, segun
rte ou arran

ão do projec
erda ao nív
om a criaçã
s de servidã

ão do projec
e de criação
de incomo

s expectávei
gentes da re

mário. 

16

s sociais, co
de movimen
orrência qu

sença física
O projecto 
istas durant

urante a exp
nificativos. 
abo acções 

Paisagística 
entes e sign

ribui de for
nal da Polít
plos de Alqu
e Reserva E
e os objectiv
cto de preva
xpropriaçõe
ndo o qual s
nque de exe

cto em anál
el da estrut

ão da albufe
ão. 

cto em anál
o de postos 
didade gera
is serão pos
egião, às op

 

6/19 

ons-
nta-
ue o 

a do 
irá 

te a 
plo-
Na 
de 
do 

nifi-

rma 
tica 
ue-
co-
vos 
ale-
es à 
são 
em-

lise 
ura 
eira 

lise 
de 

ada 
siti-
por-



07110rnt 

Projecto de 
Estudo de I
Volume I - 
Tomo III - R

No que 
ambien
tivos, c
fase. Co
receptor

Durante
será a e
mais pró
receptor

A área 
impacte
tantes d
moderad
onde de
período
cia de q

Por fim
Tendo e
ficação 
mais pr
estrutur

6 -  ME

Para um
ambient
seus efe

A selecç
mendad
Gerais d

Foi já d
Circuito
mendaç

Execução do Cir
mpacte Ambienta
Estudo de Impac
Resumo Não Téc

respeita ao
nte sonoro t
riados pela
ontudo, dad
res sensívei

e a fase de 
estação elev
óximo recep
res. 

de estudo 
es resultam 
destas acçõe
da e signifi
ecorrem as 
s mais seco

quaisquer im

m, importa a
em conta qu
e avaliação

rováveis pa
ras que com

EDIDAS D

m correcto d
tal, será ex
eitos, antes e

ção das me
das pela Ag
da Fase de 

desenvolvid
o Hidráulico
ções ambien

rcuito Hidráulico 
al 

cte Ambiental 
cnico 

o ruído, as 
típico de me

a incomodid
do o caráct
is, caracteriz

exploração
vatória prin
ptor sensíve

possui uma
da emissão 
es são nega
cativos, pel
acções de 

os e mais ve
mpactes do p

ainda fazer 
ue o tempo 
o dos seus i
ara a fase d

mpõem o circ

DE MINIM

desenvolvim
xecutado um
e durante a 

didas para a
ência Portu
Construção

o um Sistem
o Amoreira

ntais a asseg

Amoreira-Caliço

característi
eios rurais. 
dade origina
ter sazonal 
zaram-se es

o, a única fo
ncipal da Am
el, consider

a boa quali
de poeiras 

ativos, dire
la afectação
construção 

entosos, sen
projecto na 

referência a
de vida da b
impactes na
de desactiv
cuito hidráu

IMIZAÇÃ

mento e con
m conjunto 

construção,

a fase de co
uguesa do A
o”. 

ma de Gest
a-Caliços no
gurar na fase

os 

cas da área
Na fase de 

ada pelo ru
associado 

stes impacte

onte de ruíd
moreira. Co
ra-se que o r

idade do a
e partículas
ctos, tempo

o directa de 
e nas frent

ndo que na f
qualidade d

aos efeitos 
barragem d

a fase de de
ação passam

ulico de Am

ÃO 

ncretização 
de acções 
, bem como

onstrução, te
Ambiente (A

ão Ambien
o que se en
e de constru

a de estudo 
construção

uído causad
à ocupação

es como pou

do existente
ontudo, dev
ruído não s

ar. Durante 
s para a atm
orários e re
duas herda

tes de obra 
fase de expl
do ar. 

decorrentes
de Caliços se
esactivação 
m pelo aba

moreira-Caliç

do Projecto
de controlo

o durante o p

eve em con
APA), no do

tal (SGA), 
ncontram ve
ução. 

contribuem
o os impacte
do pelos tra
o das habita
uco signific

e, associada
vido à distâ
e fará sentir

a fase de 
mosfera. Em
eversíveis, d
ades situada

e na envol
loração não 

s da desact
e estima em
tem grande

andono ou 
ços. 

o, em termo
o, acompan
período de e

nsideração o
ocumento “

para a emp
ertidas as pr

        

m para a de
es identifica
abalhos asso
ações ident
ativos. 

a ao projec
ância a que 
r junto dest

construção,
m geral, os im

de magnitu
as na proxim
lvente dos 
se perspect

tivação do 
m várias déc
es incerteza
pela remoç

os do seu e
hamento e 
exploração.

o elenco de 
Medidas de

preitada de C
rincipais m

17

efinição de u
ados são ne
ociados a e
ificadas com

to em análi
se encontra

te ou de out

, os princip
mpactes res

ude reduzida
midade da á
estaleiros, n
tiva a ocorr

Projecto q
cadas, a iden
as. Os cenár
ção das inf

enquadramen
avaliação d

. 

medidas re
e Minimizaç

Construção 
edidas e re

 

7/19 

um 
ga-

esta 
mo 

ise, 
a o 
tros 

pais 
sul-
a a 

área 
nos 
rên-

que, 
nti-
rios 
fra-

nto 
dos 

co-
ção 

do 
co-



07110rnt 

Projecto de 
Estudo de I
Volume I - 
Tomo III - R

As med
coberto 

Adicion
gística, 

7 -  MO

Em resu
projecto
subterrâ
cácia da
objectiv
ção do p

8 -  CO

A manu
cial sign
negativo
naturalm
de uma
como a 

Das aná
rência d
colocar 
serão at
efeitos n

Dos imp
trução, r
recerá d
associad

Uma ve
identific
como si

Execução do Cir
mpacte Ambienta
Estudo de Impac
Resumo Não Téc

didas previs
vegetal, ass

nalmente est
que têm po

ONITORI

ultado da a
o, foram ide
âneos, de fo
as medidas
vos e acções
projecto em

ONSIDER

utenção da s
nificativo á
os importan
mente reflex
a vasta regi

indústria, o

álises e das 
de qualquer
em questão

tenuados pe
negativos si

pactes nega
reflectindo-
durante a f
dos. 

ez, que a ár
cada a ocor
ignificativos

rcuito Hidráulico 
al 

cte Ambiental 
cnico 

stas referem
sim como ta

tão previsto
r objectivo 

IZAÇÃO 

avaliação do
entificados 
orma a actua
 mitigadora
s a impleme

m estudo. 

RAÇÕES F

situação act
água para d
ntes sobre a 
xos sócio-e
ião do Baix
o comércio e

avaliações 
r efeito neg
o a viabilid
ela impleme
ignificativo

ativos identi
-se ao nível
fase de exp

rea de inser
rrência de h
s nesta vert

Amoreira-Caliço

m a múltipl
ambém se p

os projectos
a melhor in

os impactes
programas 
alizar a info
as proposta
entar no âm

FINAIS 

tual, sem o 
desenvolver

situação ac
económicos 
xo Alentejo
e serviços.

efectuadas
gativo sobre
dade ambien
entação das 
s em alguns

ificados, os
 de diverso
loração ou 

rção do proj
habitats nat
ente. 

os 

los aspecto
prevê o regi

s como o de
ntegração do

s ambientais
de monitor

ormação ba
as e eventua

mbito do nec

Projecto, d
r actividade
ctualmente e

muito imp
o interior, p

 nos estudo
e o ambient
ntal do Proj
medidas ad
s descritores

s mais impo
s descritore
na sequên

ojecto revelo
turais, os im

s, desde co
sto e salvag

e recuperaçã
o projecto n

s associado
rização par
se, validar a
ais alteraçõ
cessário aco

desperdiça a
es agrícolas
existente, pe

portantes, qu
promovendo

os, destaca o
te cuja imp
jecto. Os ef
dequadas; em
s, como pod

ortantes cen
es, sendo qu
cia da apli

ou-se de ba
mpactes as

ontrolo de 
guarda das o

ão biofísica 
na área. 

os à implem
a os recurs
as prospect
es onde são
mpanhamen

a possibilida
. A isto nã
elo que a co
ue se tradu
o a agricult

o facto de n
portância po
feitos negat
m qualquer 
derá ser o ca

ntram-se, so
ue a maior p
cação de p

aixo valor e
sociados nã

        

efluentes a 
ocorrências 

ou o de int

mentação e 
os hídricos 
ivas e ainda
o definidos
nto ambient

ade de utili
ão são assoc
onstrução do
zem no des
tura e outr

não ser prev
ossa, de alg
tivos que po
caso haver

aso da paisa

bretudo, na
parte dos me
projectos co

ecológico, n
ão se poder

18

protecção 
patrimonia

egração pai

exploração 
superficiai

a avaliar a e
s os princip
tal da explo

izar um pot
ciáveis efei
o projecto t
senvolvimen
as actividad

visível a oc
guma manei
oderão ocor
rá ainda algu
agem. 

a fase de co
esmos desap

omplementa

não tendo s
rão conside

 

8/19 

do 
is. 

isa-

do 
is e 
efi-
pais 
ora-

en-
itos 
terá 
nto 
des 

cor-
ira, 
rrer 
uns 

ons-
pa-

ares 

ido 
erar 



07110rnt 

Projecto de 
Estudo de I
Volume I - 
Tomo III - R

Para alé
cam-se 
ção de 
também
mentos 
que se 
importa
empresa

O patrim
forma a
co. Nes
francam
estudo 
Tomo I 
torizaçã
ambient

Nos res
associad
Assim, 
que não
mente q

Deste m
viável s
conjunto
positivo
constitu

Execução do Cir
mpacte Ambienta
Estudo de Impac
Resumo Não Téc

ém do emp
a dinamiza
materiais, e

m as activid
e produtos
espera ven

ante na mo
as. 

mónio histó
a poder reso
ste enquadr

mente minim
e pela imp
do Volume

ão Ambient
tal. 

stantes desc
dos às diver
e em resum

o provoca im
que não se d

modo, enten
sob o ponto
o das medi

os, controlan
uir os efeitos

rcuito Hidráulico 
al 

cte Ambiental 
cnico 

prego gerad
ação e a cria
equipament

dades relacio
 de apoio à

nha a regist
odernização 

órico e cultu
olver, caso o
ramento, em
mizadas pela
lementação
e II, do pres
al proposto

critores ana
rsas fases d

mo, pode co
mpactes neg
desenvolva o

nde-se que 
o de vista a
das preconi
ndo e avalia
s negativos 

Amoreira-Caliço

do indirecta
ação de indú
tos e maqui
onadas com
à agricultura
tar um incr

dos proce

ural será al
ocorra, qual
mbora se ju
a adopção d
o do Sistem
sente trabalh

os nas verten

alisados, for
do Projecto,
onsiderar-se
gativos que
o Circuito H

o Projecto 
ambiental, d
izadas para 
ando parale
mais impor

os 

mente pela
ústrias de tr
inaria, de p

m a comerc
a. A prestaç
remento sig
edimentos, 

lvo de acom
lquer situaç
ustifiquem 
das medidas
ma de Gestã

ho, assim c
ntes identif

ram identifi
, sem a sua
e que o Proj
e levem a n
Hidráulico A

do Circuito
desde que o

atenuação 
elamente, at
rtantes do P

a dinamizaç
ransformaçã

produção de
ialização do
ção de serv

gnificativo t
e assim na

mpanhamen
ção mais de
algumas pr

s de minimiz
ão Ambient
omo a impl

ficadas, tal c

icados dive
a significânc
jecto aprese

novas preocu
Amoreira-C

o Hidráulic
o seu desen
dos efeitos

través dos p
Projecto. 

ção das acti
ão dos prod
e produtos 
os produtos

viços també
tanto mais 
a melhoria 

nto arqueoló
elicada do p
reocupações
zação ident
tal, em fase
lementação 
como previ

ersos impac
cia mereça 
enta uma im
upações e q

Caliços. 

o de Amor
nvolvimento
s negativos 
planos defin

        

ividades ag
dutos agríco
químicos, e
s agrícolas 
ém é uma d

que assum
da compe

ógico na fas
ponto de vis
s ambientai
tificadas e p
e de Obra 
dos Progra

isto no estu

ctes negativ
qualquer es

mportância 
que justifiqu

reira-Caliço
o seja acom
e valorizaç

nidos, aquel

19

grícolas, des
olas, de prod
entre outros
e dos equip

das actividad
mem um pa
etitividade d

se de obra, 
sta arqueoló
is, estas ser

propostas ne
e proposto 

amas de Mo
do de impa

vos e positiv
special ênfa
reconhecid
uem eventu

s se aprese
mpanhado p
ção dos efei
les que pod

 

9/19 

sta-
du-
s, e 
pa-
des 

apel 
das 

de 
ógi-
rão 

este 
no 

oni-
acte 

vos 
ase. 
da e 
ual-

enta 
pelo 
itos 

dem 




