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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
Identificação 

Designação do Projecto: Barragem do Couto da Piçarra 

Tipologia de Projecto: Barragens  Fase em que se encontra 
o Projecto: Projecto de Execução 

Localização: Freguesia e Concelho de Idanha-a-Nova, Distrito de Castelo Branco 
Proponente: Eng.º Jerónimo de Portugal Trigueiros de Aragão 
Entidade licenciadora: Administração da Região Hidrográfica do Tejo (ARH Tejo) 
Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente (APA) Data: 16 de Agosto de 2010

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: 

1. Concretização das medidas de minimização, bem como dos elementos a entregar 
em sede de licenciamento de acordo com as directrizes constantes na presente 
DIA. 

2. Preservação integral de sobreiros e azinheiras. Caso ocorram exemplares de 
azinheira Quercus rotundifolia na área a inundar ou na área de implantação do 
olival, deve ser equacionada a sua transplantação para a zona limítrofe da área de 
montado. 

 

Elementos a entregar em 
sede de licenciamento: 

1. Apresentação das características gerais da tubagem da conduta entre a barragem e 
a charca dos Lentiscais. Este elemento deve ser entregue à Autoridade de AIA para 
apreciação, previamente ao licenciamento. 

2. Obtenção do Título de Utilização dos Recursos Hídricos junto da Administração da 
Região Hidrográfica (ARH) do Tejo, relativo à utilização da charca dos Lentiscais. 
Este elemento deve ser entregue à Autoridade de AIA para apreciação, 
previamente ao licenciamento. 

3. Obtenção de parecer favorável por parte da Entidade Regional da Reserva Agrícola 
Nacional, nos termos do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março. 

3. Apresentação de um programa de monitorização da qualidade dos solos, o qual 
deve incluir, no mínimo a monitorização dos seguintes parâmetros: condutividade 
eléctrica (CE) da solução do solo (em pasta saturada); teor em sódio (Na); teor em 
magnésio (Mg); teor em potássio (K). Este programa deve ser submetido a 
aprovação junto da Autoridade de AIA. 

4. Apresentação de um programa de monitorização dos recursos hídricos superficiais, 
que vise aferir sobre a influência da exploração do olival-intensivo sobre a qualidade 
da água. Este programa deve contemplar campanhas de monitorização para a 
situação de referência, previamente à obra, e para a fase de exploração.  

Os pontos de monitorização a contemplar em cada situação são os seguintes: para 
a situação de referência: Ponto 1 - na Ribeira de Lentiscais, local a montante da 
barragem; Ponto 2 - na Ribeira de Lentiscais, local a jusante da barragem; Ponto 3 - 
na Ribeira de Aravil, a montante da foz da Ribeira de Lentiscais; Ponto 4 - na 
Ribeira de Aravil, a jusante da foz da Ribeira de Lentiscais; para a fase de 
exploração: além dos pontos assinalados para a situação de referência deve ser 
considerado o Ponto 5 – na albufeira. 

O programa de monitorização deve ser submetido a aprovação junto da Autoridade 
de AIA. 
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Outras Condições para licenciamento ou autorização do projecto: 
Medidas de minimização: 

Fase de construção  

1. Executar as medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, disponível 
no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, designadamente: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53. 

2. Todas as medidas referentes à fase de construção devem ser integradas no Caderno de Encargos da obra. 

3. O estaleiro de obra deve localizar-se, preferencialmente, na zona a imergir. 

4. As obras devem ser programadas de modo a que, na fase de limpeza e durante a movimentação geral de terras, 
nomeadamente em situações em que se verifiquem acções que envolvem a exposição de solo a nu (desmatação, 
limpeza de resíduos e decapagem da terra vegetal), a execução dos trabalhos ocorra preferencialmente em 
período seco. A obra não deve coincidir com a época das chuvas. Caso contrário, deve o empreiteiro adoptar as 
necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas afectas à obra, com vista à diminuição da sua 
capacidade erosiva. 

5. Garantir a preservação dos recursos naturais existentes na área em redor à albufeira, devendo ser salvaguardada 
uma faixa ao longo da margem com 3 m de largura medidos abaixo do Nível de Pleno Armazenamento (NPA). 

6. As manchas de empréstimo necessárias para a remoção de material para a construção da barragem devem 
localizar-se na zona a imergir. 

7. Restringir a execução de acções potencialmente poluentes aos locais apropriados dentro do estaleiro de obra. 
Acções de limpeza e de manutenção de veículos, máquinas e equipamentos afectos à obra devem ser realizadas 
em locais impermeabilizados e que permitam a recolha e armazenagem dos resíduos resultantes dessas 
operações. 

8. Implantar os postos de abastecimento de combustível em locais impermeabilizados e, se possível, cobertos, com 
bacia de retenção de derrames acidentais. 

9. Sempre que se venha a verificar a necessidade de criar novos acessos, deve reduzir-se ao mínimo a largura da 
via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação, a afectação de culturas, as movimentações de terras, a 
afectação de solos da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e áreas da Reserva Ecológica Nacional (REN), a 
destruição de vegetação ripícola e a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico. 

10. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desactivados, procedendo-se à criação de 
condições para a regeneração natural da vegetação, nomeadamente através da descompactação do solo. 

11. Restringir as intervenções a efectuar (desmatação, decapagem, movimentação de terras, circulação e 
parqueamento de veículos e máquinas, entre outras) à área de intervenção definida, delimitada por meio de 
piquetagem. 

12. Os solos mais férteis (aluviossolos e coluviossolos) localizados na zona a inundar devem ser armazenados e 
acondicionados para a posterior utilização na fertilização de superfícies onde venha a ser necessária a colocação 
de vegetação. 

13. Os solos vegetais removidos dos locais de escavação não devem ser misturados com outros materiais inertes 
produzidos em obra. 

14. Reposição e deposição temporária de materiais inertes e dos restantes resíduos vegetais resultantes de 
escavações, em locais adequados. 

15. Os resíduos vegetais resultantes da decapagem do solo nas zonas a serem intervencionadas e na zona que 
ficará submersa não devem ser enterrados ou depositados na albufeira ou próximo de cursos de água ou em 
zonas onde possam vir a provocar a degradação da qualidade da água. 

16. Garantir o controlo de resíduos ou arrastamento de sólidos em suspensão para as Ribeiras existentes, caso se 
verifique que estas estejam tenham algum caudal, uma vez que se tratam de linhas de água de carácter 
torrencial.  

17. Dotar as áreas de construção da barragem e de outras infra-estruturas de dispositivos de controlo de 
escorrências, de modo a evitar o arrastamento de sólidos em suspensão ou outros poluentes originados na 
construção para as ribeiras existentes. 

18. Na zona de estaleiro, devem estabelecer-se condições de controlo das águas pluviais e das águas residuais, de 
modo a evitar a introdução de poluentes nas ribeiras existentes. 
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19. Proceder à desmatação respeitando o seguinte procedimento: 

a) Durante a estiagem; 

b) Durante o mais curto período possível e imediatamente antes do enchimento da albufeira, não deixando que 
o terreno decapado seja exposto às chuvas durante longos períodos; 

c) De forma progressiva, por faixas, das cotas mais baixas para as mais altas, acompanhando o período 
previsível de enchimento da albufeira e assim reduzindo ao máximo o período de exposição dos solos;  

d) De jusante para montante; 

e) Ter apenas lugar até uma cota inferior a 3 m do NPA, deixando o máximo de coberto na zona de maior 
variação e assim mantendo a protecção dos solos no máximo tempo possível. 

20. Executar as medidas preventivas, nomeadamente o saneamento prévio de todas as situações pontuais de 
instabilidade potencial de massas rochosas muito fracturadas ou de blocos isolados soltos que venham a ser 
postos em evidência nas encostas, após a desmatação necessária à execução das obras e da desmatação e 
limpeza da zona a inundar pela albufeira.  

21. Deve proceder-se, sobretudo nas encostas vizinhas da barragem, a obras de consolidação caso sejam 
detectadas situações de instabilidade potencial de massas rochosas com volume elevado. 

22. Obtenção dos inertes para a construção da barragem no local já previsto no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), 
correspondente à exploração de manchas de empréstimo no local a inundar pela albufeira. 

23. Executar os trabalhos de movimentação de máquinas, sempre que possível, segundo as curvas de nível. 

24. Proceder à remoção dos solos orgânicos mais espessos no fundo do vale antes do enchimento de barragem, de 
modo a poderem ser reutilizados em áreas de recuperações paisagísticas na exterior da barragem, acessos e 
envolvente do plano de água. 

25. Proceder à desmatação e limpeza prévia da área a inundar através do corte ou arranque de arbustos (caso 
existam), no sentido de prevenir a degradação da qualidade da água da albufeira nos primeiros anos do seu 
enchimento. A remoção dos produtos resultantes da desarborização e desmatação deve ser efectuada para locais 
protegidos das cheias e situados fora dos limites da albufeira. 

26. Efectuar a humidificação antes do transporte dos materiais que possam originar poeiras ao longo das estradas 
públicas e povoações. Proceder, em complemento e caso se afigure necessário, ao acondicionamento de cargas, 
de forma a não originar o empalhamento de resíduos ao longo das estradas. 

27. Nas zonas e locais em que haja probabilidade de emissões de partículas, nomeadamente nos locais onde 
ocorrerão movimentações de terras, deve proceder-se à rega regular das superfícies em causa, em particular nas 
zonas expostas ao vento. 

28. Nas situações onde se afigure necessário reduzir os níveis sonoros, e de modo a dar cumprimento ao disposto no 
artigo 11.º do Regulamento Geral do Ruído (RGR), devem ser consideradas medidas de minimização a aplicar 
face a novas fontes de ruído e aos trabalhos de desmonte, nomeadamente as seguintes: 

a) Em termos de fontes móveis, necessárias à execução de uma obra de construção civil, podem considerar-se 
de 2 tipos: veículos pesados que transportam materiais e equipamentos, usando as vias de tráfego 
existentes, e as máquinas que, no espaço da obra, se movimentam de um lado para o outro, inviabilizando o 
seu encapsulamento. Para estas situações, as medidas de minimização devem passar por um adequado 
planeamento que garante uma distribuição adequada destas actividades ao longo do dia; 

b) As situações em que estejam previstos desmontes, recorrendo a cargas explosivas, devem ter lugar em 
horário de menor sensibilidade para as povoações mais próximas, tornando-se indispensável que, com a 
devida antecedência, as populações sejam informadas da data e do local da sua ocorrência. 

29. O material vegetal a remover da área a inundar deve ser estilhaçado e espalhado sobre os solos orgânicos a 
reutilizar em áreas de alvo de recuperação paisagísticas no exterior da barragem, acessos e envolvente do plano 
de água. 

30. Efectuar o planeamento cuidadoso das áreas de estaleiros em zona emersa, de modo a prevenir danos sobre as 
formações mais sensíveis e a planear a reposição das áreas afectadas. 

31. Quando realizada a desmatação/desarborização deve ser realizada das cotas mais baixas para as mais altas e de 
Sul para Norte, de modo a direccionar os indivíduos, para áreas com habitats adequados (ribeiras adjacentes) e 
que sirvam de eventual futura fonte de recolonização. 
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32. Proceder à manutenção do montado de azinho existente na propriedade. 

33. Efectuar o revestimento vegetal com os três estratos de vegetação (herbáceo, arbustivo e arbóreo) no final da 
construção, com recurso a espécies da flora local dos locais onde sejam localizados os estaleiros e as áreas 
afectadas durante a construção da barragem que ficam emersas. 

34. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, de forma a colmatar lacunas de 
conhecimento, bem como das áreas de estaleiros, de depósitos temporários e empréstimos de inertes, caso se 
situem fora das áreas já prospectadas. 

35. Proceder ao acompanhamento arqueológico integral, por arqueólogo especialista em Pré-História e na 
identificação de materiais líticos deste período, de todas as operações que impliquem movimentações de terras 
(desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), não apenas na fase de 
construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e 
desmatação. O acompanhamento deve ser continuado e efectivo pelo que, se existir mais que uma frente de obra 
a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes.  

36. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar também a adopção de medidas de 
minimização complementares específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 
outras). Os achados móveis efectuados no decurso destes trabalhos devem ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela. 

37. Se, na fase de construção ou na fase preparatória, forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras devem 
ser suspensas nesse local, ficando o Dono da Obra obrigado a comunicar de imediato ao Instituto de Gestão do 
Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) as ocorrências com uma proposta de medidas de 
minimização a implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios arqueológicos a serem 
afectadas têm que ser integralmente escavadas.  

38. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da obra devem 
ser, tanto quanto possível e em função do valor do seu valor patrimonial, conservadas in situ, de tal forma que 
não se degrade o seu estado de conservação. 

39. As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas de Acompanhamento. 

40. No decorrer do acompanhamento arqueológico devem ser realizados relatórios mensais e um relatório final, 
consoante a dimensão e a duração de projecto. 

Fase de exploração 

41. Proceder ao controle do eventual esvaziamento da albufeira do Couto da Piçarra realizando preferencialmente as 
descargas de fundo de forma lenta e durante o período de Inverno. 

42. Proceder ao controlo e à gestão flexível das descargas de fundo, tanto em magnitude como em duração, e com 
uma frequência temporal que tenha em consideração o estado dos ecossistemas. Deve ser planeada uma 
adequada utilização das descargas de fundo, com base num programa que considere os factores de equilíbrio e 
os impactes ambientais também a jusante do ponto de descarga, e que vise diminuir a camada anóxica e a 
intervenção sobre as temperaturas e a qualidade da água. 

43. Monitorizar, através de registo permanente, as ocorrências sismológicas que venham a ocorrer na zona de 
influência do projecto, avaliando a sua origem. 

44. Realizar acções de vistoria regular do estado dos taludes da zona de influência da albufeira, identificando 
eventuais situações de instabilidade decorrentes das descargas. 

As medidas pertinentes a adoptar dependem das situações específicas identificadas em cada caso e devem ser 
consideradas, no essencial, medidas de âmbito geotécnico, que são indispensáveis para uma adequada 
manutenção do empreendimento. 

45. Proceder à separação, recolha e encaminhamento para destino final adequado dos resíduos produzidos pelas 
operações de manutenção da barragem, tendo em conta as suas características e a respectiva classificação 
segundo a Lista Europeia de Resíduos (LER). 

46. Adoptar medidas de replantação no caso de situações de erosão grave por decapagem ou 
desarborização/desmatação, devendo ser utilizados propágulos de origem local. 

47. A instalação e exploração do olival super-intensivo deve cumprir com as boas práticas agrícolas defendidas pelo 
Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP). 
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Validade da DIA: 16 de Agosto de 2012 
 

Entidade de verificação da 
DIA: Autoridade de AIA 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 932/2010 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 14/01/2010) 

Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo do 
resultado da consulta pública; Razões de facto e de direito que justificam a decisão 
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ANEXO 
 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

Resumo do procedimento de AIA 

 Entrada do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) na Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) no dia 26 de Janeiro de 2010. 

 A APA, enquanto Autoridade de AIA, nomeou a respectiva Comissão de Avaliação 
(CA), composta por oito elementos, nomeadamente três da APA, um da 
Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Tejo, um do Instituto de 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), um do Instituto de Gestão 
do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), um da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C) e um do 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG). 

 Análise da Conformidade do EIA, tendo sido solicitado, ao abrigo do n.º 5 do artigo 
13.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, elementos adicionais relativos 
ao EIA, bem como a reformulação do Resumo Não Técnico (RNT).  

 Solicitação de pareceres externos a entidades públicas com competências para a 
apreciação do projecto, designadamente à Direcção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Regional (DGADR). 

 Análise dos elementos remetidos pelo proponente tendo-se considerado que a 
informação contida no Aditamento ao EIA e no RNT reformulado dava resposta, 
no geral, às questões formuladas pelo que foi declarada a Conformidade do EIA 
no dia 29 de Abril de 2010. 

 Realização da Consulta Pública, que decorreu durante um período de 21 dias 
úteis, com início no dia 19 de Maio de 2010 e término no dia 18 de Junho de 2010. 

 Realização de uma visita ao local, efectuada no dia 29 de Junho de 2010, onde 
estiveram presentes representantes do proponente, da empresa consultora 
responsável pela elaboração do EIA, bem como os representantes da CA.  

 Análise técnica do EIA e do seu Aditamento, nas valências dos representantes da
integrada com o teor dos pareceres recebidos de entidades externas consultada
resultados da consulta pública e as informações recolhidas durante a visita ao local.

 Elaboração de Parecer Técnico Final da CA. 

 Preparação da proposta de DIA e envio para a tutela (registo de entrada n.º 3805, 
de 22 de Julho de 2010). 

 Emissão da DIA. 

Resumo dos pareceres externos 

O parecer emitido pela entidade consultada, nomeadamente a DGADR, encontra-se 
no Anexo II do Parecer Técnico Final da CA e resume-se de seguida. 

A DGADR informou que o presente projecto não interfere com estudos, projectos ou 
acções da competência desta entidade, indicando nada ter a opor à implantação do 
projecto. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

No âmbito da consulta pública foram recebidos três pareceres provenientes da 
Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), da Direcção Regional de Agricultura e 
Pescas do Centro (DRAP-C) e da Autoridade Florestal Nacional (AFN). 

Refere-se que os pareceres recebidos durante o período de Consulta Pública constam 
do respectivo relatório à excepção do parecer da AFN, o qual consta do Anexo III do 
Parecer da CA. 

A DGEG referiu não haver sobreposição da área do estudo com áreas afectas a 
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recursos geológicos, com direitos concedidos ou requeridos, pelo que não se opõe à 
implantação do projecto em causa. 

A DRAP-C nada tem a opor ao projecto, tecendo uma série de comentários a aspectos 
relacionados com os descritores Solos, Uso do Solo, Ordenamento do Território e 
Recursos Hídricos. 

A AFN identificou a existência de sobreiros e azinheiras na área do projecto, emitindo 
parecer favorável condicionado à preservação integral dos sobreiros e azinheiras.  

Refere-se que a presente DIA tomou em consideração todas as posições e 
recomendações expressas nos pareceres emitidos no âmbito da Consulta 
Pública, nomeadamente as apontadas pela DRAP-C e pela AFN. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Técnico Final da CA e 
na respectiva proposta da Autoridade de AIA, destcando-se de seguida os principais 
aspectos que a justificam. 

O projecto da “Barragem do Couto Piçarra” tem como objectivo a criação de uma 
reserva de água para a criação de uma nova área de regadio com cerca de 242 ha 
(cultura de olival em regime super-intensivo), a partir do armazenamento da água 
disponível na ribeira dos Lentiscais, durante a época de chuvas. 

A barragem será ligada por uma conduta à charca dos Lentiscais (existente), onde já 
se encontra instalado um sistema de bombagem que assegurará a rega, gota a gota, 
do olival intensivo.  

A barragem a construir é de terra de tipo homogéneo e localizar-se-á na ribeira dos 
Lentiscais, afluente do ribeiro do Roupeiro, que por sua vez é afluente da ribeira do 
Aravil e esta do rio Tejo. A distância da barragem à nascente da ribeira de Lentiscais é 
de aproximadamente 1 600 m e a distância para a foz é de cerca de 3 200 m. 

A bacia hidrográfica correspondente à secção da obra tem uma área de 3 100 km2 
originando escoamentos úteis médios de cercada de 559 843 m3/ano, suficientes para 
garantir o enchimento da albufeira, que terá uma capacidade total da ordem dos 
508 919 m3, com uma probabilidade de enchimento de cerca de 53,25%. 

Com a nova reserva de água perspectiva-se ser possível a obtenção de dotações 
médias na ordem dos 2 000 m3/ha.ano, garantido a sustentabilidade das parcelas 
agrícolas que constituem a área dominante da propriedade e promovendo o sucesso 
de culturas diversificadas, cujo investimento, no momento, é praticamente inexistente 
dadas as carências hídricas que se verificam na área em estudo.  

O corpo da barragem apresentará uma altura máxima de 11,5 m, uma largura de 4 m e 
um desenvolvimento de coroamento de 294,8 m. A albufeira criada abrangerá uma 
área com cerca de 12,6 ha, cujo Nível de Pleno Armazenamento (NPA) se encontrará 
à cota 255,5 m. 

Os principais impactes negativos ocorrem na fase de construção e decorrem 
fundamentalmente das acções relacionadas com a construção das infra-estruturas que 
integram o projecto: acções de desmatação, decapagem e movimentação de terras 
(terraplanagens, escavações, entre outras), instalação de estaleiros, circulação de 
máquinas e veículos, obras de construção das infra-estruturas e dos acessos. Na 
generalidade os impactes negativos identificados são susceptíveis de minimização. 

Como impactes positivos destaca-se o facto do projecto em apreço, através da criação 
da reserva de água, viabilizar a instalação de 242 ha de olival em regime super 
intensivo, sendo expectável uma produção média de 10 270 kg/ha de azeitona, o que 
corresponderá a um rendimento médio de 1 891.19€/ha, o que representa um aumento 
do produto regional induzindo um impacte positivo na economia local. 

Refere-se ainda o facto do presente projecto ser compatível com o disposto no 
Regulamento do Plano Director Municipal (PDM) de Idanha-a-Nova (aprovado pela 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 43/94, de 22 de Agosto).  

Da análise efectuada, concluiu-se que, na generalidade, os impactes negativos 
identificados são susceptíveis de minimização, mediante a concretização das medidas 



 
MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente 
 

 
Pág. 8 de 8 

 
 

Rua de O Século, 51 1200-433 Lisboa Telefones: 21 323 25 00 Fax: 21 323 16 58 
 

de minimização, dos elementos a entregar em sede de licenciamento e dos programas 
de monitorização constantes da presente DIA. 

Face ao exposto e ponderados os factores em presença, conclui-se que o projecto da 
"Barragem do Couto da Piçarra" poderá ser aprovado, desde que cumpridas todas as 
condições constantes da presente DIA. 
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