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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA) do "Circuito Hidráulico de Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega", em fase de Projeto de 
Execução, sendo emitido ao abrigo do n.º 1 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro. 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio (na sua atual redação), a Administração 
da Região Hidrográfica do Alentejo (ARH Alentejo, integrada na Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. - 
APA), na qualidade de serviços de licenciamento, enviou ao Gabinete de Avaliação de Impacte Ambiental 
da APA (APA/GAIA1), para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Execução do "Circuito Hidráulico de Roxo-Sado e Respetivo Bloco 

de Rega", cujo proponente é a EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A.. 

A APA/ARH Alentejo constitui a entidade coordenadora do licenciamento, sendo ainda responsável pelo 
licenciamento das componentes do projeto integradas na rede primária. Por sua vez, a Direção-Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) é a entidade licenciadora das componentes do projeto 
integradas na rede secundária. 

O projeto em causa enquadra-se no Anexo II do Decreto-Lei acima referido, designadamente nas 
disposições do Caso Geral, da: 

 alínea c) do n.º 1 - Projetos de desenvolvimento agrícola que incluam infraestruturação de rega e 

drenagem ≥ 2 000 ha; 

 alínea j) do n.º 10 - Construção de aquedutos e adutoras ≥ 10 km e Ø ≥1 m. 

Através do ofício n.º S-000373/2013, de 21/01/2013, a APA, na qualidade de Autoridade de AIA, 

nomeou, ao abrigo do Artigo 9º dos Decretos-Leis acima referidos e em cumprimento do Despacho 
n.º 16 226/2007, de 26 de julho, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), I.P./Departamento de Avaliação Ambiental (APA/DAIA), Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (APA/DCOM), 
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (ARH Alentejo), 
Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Alentejo (CCDR Alentejo), Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Direção Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e 
Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

 APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros 

 APA/DCOM – Dr.ª Cristina Sobrinho 
 APA/ARH Alentejo – Dr. André Matoso 

                                                           

1 Na sequência da publicação da Portaria n.º 108/2013, de 15 de março (que determina a organização interna da APA I.P.), o GAIA 
passou a designar-se Departamento de Avaliação Ambiental (DAIA). 
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 DGPC – Dr. João Marques 
 CCDR Alentejo – Eng. Mário Lourido 
 ICNF – Dr. Carlos Carrapato 
 DGADR – Eng. Gonçalo Leal e Eng. Manuel Franco Frazão 
 LNEG – Dr.ª Rita Caldeira 
 ISA/CEABN – Arq. João Jorge 

O EIA objeto da presente análise, sendo datado de novembro de 2012, é da responsabilidade da empresa 
“NVIST, consultores de Engenharia do Ambiente, S.A.” e foi elaborado entre maio de 2011 e novembro 
de 2012. É composto pelos seguintes volumes: 

 Volume 1 – Resumo Não Técnico 
 Volume 2 – Relatório 

 Volume 3 – Anexos 
 Volume 4 – Peças Desenhadas 

Por solicitação da Comissão de Avaliação foi ainda apresentada a seguinte documentação: 

 Aditamento 1, datado de maio de 2013; 
 Resumo Não Técnico reformulado, datado de maio de 2013; 
 Aditamento 2, datado de junho de 2013. 

O EIA foi acompanhado do respetivo Projeto de Execução, sendo discriminadas, em anexo ao presente 
parecer, as peças remetidas. 

O presente projeto está integrado no Subsistema de Alqueva (Bloco do Baixo Alentejo), o qual, por sua 
vez, é um dos três subsistemas do Sistema Global de Rega de Alqueva que integra o Empreendimento de 
Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). 

O "Circuito Hidráulico de Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega" tendo como origem de água a albufeira 
da Barragem do Roxo (transportada pelo Canal Condutor Geral do Roxo), consiste num conjunto de 
infraestruturas hidráulicas que têm por objetivo a bombagem, o transporte e o armazenamento de água 
para possibilitar a beneficiação com regadio das áreas associadas: ao novo bloco de rega a executar no 
âmbito do Sistema de Roxo-Sado (Bloco de Rega de Rio de Moinhos); ao Sistema Adutor de Morgavel 
(Bloco de Rega de Ermidas); à reabilitação do Bloco 3 do Roxo. No que concerne ao novo bloco de rega a 
executar, as intervenções a realizar no âmbito da concretização do projeto têm ainda como objetivo a 
melhoria das condições de produtividade e exploração da área agrícola a beneficiar. 

Este Circuito Hidráulico possibilita ainda o reforço de abastecimento de água a áreas incluídas em 
perímetros agrícolas existentes. 

Para além da concretização dos objetivos no âmbito do regadio, o presente projeto contribuirá também 

para o reforço de água ao Complexo Industrial de Sines, através Ligação ao Sistema Adutor de Morgavel 
(ligação esta que não faz parte do presente projeto). 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 
efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao Projeto 
de Execução em causa. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do projeto do "Circuito Hidráulico de Roxo-Sado e 
Respetivo Bloco de Rega" foi a seguinte: 

 Análise da Conformidade do EIA. 
Solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos adicionais, relativos 
aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Aspetos Gerais e do Projeto; Fatores Ambientais – 
Situação de referência, avaliação de impactes, medidas de minimização (Geologia e 
Geomorfologia; Recursos Hídricos e Qualidade da Água; Ecologia; Solos; Ordenamento do 
Território; Sócio-economia; Paisagem; Património). Foi ainda solicitada a reformulação do 
Resumo Não Técnico. 

 Declaração da Conformidade do EIA a 23 de maio de 2013. 
 Solicitação de esclarecimentos e informação complementar relativamente aos fatores ambientais 

Recursos Hídricos e Qualidade da Água, Ecologia e Paisagem, os quais foram respondidos através 
do documento Aditamento 2, datado de janeiro de 2012. 

 Solicitação de Parecer Externo às seguintes entidades – REN - Rede Elétrica Nacional (REN), 
Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Direção Regional da Agricultura e Pescas do 
Alentejo (DRAP Alentejo), Energias de Portugal, S.A. (EDP), Brisa – Autoestradas de Portugal, 
S.A, Estradas de Portugal (EP, S.A.), Rede Ferroviária Nacional, E.P.E. (REFER), Águas Públicas 
do Alentejo (AgdA). 
Os pareceres recebidos, que se encontram em anexo, foram analisados e integrados no presente 
parecer, sempre que se entendeu ser pertinente, tendo ainda sido analisados em capítulo próprio. 

 Visita ao local, efetuada no dia 8 de julho de 2013, tendo estado presentes os representantes da 
CA (da APA/DAIA, da APA/ARH Alentejo, da DGPC, da CCDR Alentejo, do ICNF, da DGADR, do 

LNEG), da EDIA e da empresa que elaborou o EIA. 
 Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como a consulta dos elementos de Projeto 

do "Circuito Hidráulico de Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega", com o objetivo de avaliar os 
impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação 
dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que 
constituem a CA. Assim, a APA/ARH Alentejo emitiu parecer sobre Recursos Hídricos e Qualidade 
da Água, o ICNF sobre Ecologia (Fauna e flora; Habitats e ecossistemas), a DGPC sobre 
Património, a CCDR Alentejo sobre Usos do Solo, Ordenamento do Território, Sócio-Economia, a 
DGADR sobre Solos e Agrossistemas, o LNEG sobre Geologia e Geomorfologia (incluindo 
Tectónica, Sismicidade, e Recursos Minerais), o ISA/CEABN sobre Paisagem. 

 Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto 
e a área de implantação do projeto. Consideraram-se fatores ambientais determinantes nesta 

avaliação: a Ecologia, os Recursos hídricos superficiais, a Sócio-Economia e os Agrossistemas. 
 Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 23 dias úteis, desde o dia 17 de 

junho até 17 de julho de 2013. 
 Elaboração do Parecer Final, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 

avaliação, 3. Enquadramento e objetivos do projeto, 4. Descrição do projeto, 5. Análise 
específica, 6. Síntese dos pareceres das entidades externas, 7. Resultados da consulta pública, 
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8. Conclusão e 9. Condicionantes, Elementos a apresentar, Medidas de Minimização e Programas 
de Monitorização. 
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3. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO 

O Estado Português, através do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, aprovado 
pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, define como uma das opções estratégicas territoriais para a 
Região Alentejo o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), no qual está integrado o 
"Circuito Hidráulico de Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega". O EFMA, de acordo com o Decreto-Lei 
n.º 33/95, de 11 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 42/2007, de 22 de fevereiro, é considerado 
de interesse nacional, tendo como um dos principais objetivos a beneficiação com regadio de alguns dos 
solos de maior capacidade agrícola do Alentejo, distribuídos entre a bacia hidrográfica do Sado e a bacia 
hidrográfica do Guadiana, permitindo a conversão do regime cultural praticado (de sequeiro para 
regadio), utilizando para tal a água armazenada na albufeira de Alqueva e contra-embalse de Pedrógão. 
O EFMA prevê ainda a produção de energia hidroelétrica (através da central de Alqueva e várias mini-

hídricas) e o fornecimento e reforço de abastecimento de água para consumo humano e fins industriais. 

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

O projeto em análise, "Circuito Hidráulico de Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega", integra-se no 
Subsistema de Alqueva (Bloco do Baixo Alentejo), o qual, por sua vez, é um dos três subsistemas do 
Sistema Global de Rega de Alqueva (SGRA) que integra o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 
(EFMA). O SGRA operacionaliza a componente de regadio do EFMA. 

A solução atual para o desenvolvimento das infraestruturas de rega do Sistema Global de Rega do EFMA 
consiste na repartição da área total de rega por três subsistemas principais, designadamente: 

 Subsistema de Alqueva (cerca de 60 000 ha), cuja origem da água será uma captação num braço 
da margem direita da albufeira da barragem do Alqueva, correspondente ao rio Degebe; 

 Subsistema de Pedrógão (cerca de 20 000 ha), cuja origem da água será uma captação na 
margem direita da albufeira da barragem de Pedrógão; 

 Subsistema de Ardila (cerca de 30 000 ha), cuja origem da água será uma ou mais captações na 
margem esquerda da albufeira do açude de Pedrógão. 

A água captada pela Estação Elevatória Alqueva-Álamos, num braço da albufeira da barragem do 
Alqueva, é conduzida para a albufeira da barragem dos Álamos e desta para a albufeira da barragem do 
Loureiro. 

A partir da barragem do Loureiro o Subsistema de Alqueva divide-se em dois circuitos hidráulicos (Bloco 
do Alto Alentejo e Bloco do Baixo Alentejo), que no conjunto permitirão, para além de outros usos, 

beneficiar uma área de rega de cerca de 60 000 ha. O Projeto em avaliação enquadra-se no Bloco do 
Baixo Alentejo. 

Relativamente ao Bloco do Baixo Alentejo, os caudais são transferidos, através da Ligação Loureiro-Alvito, 
para a albufeira da barragem do Alvito. A barragem do Alvito, já em exploração, é o principal distribuidor 
de todo o Baixo Alentejo. 
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O canal Alvito-Pisão, com início na albufeira do Alvito, permite derivações (através de três derivações) 
para os circuitos de Odivelas-Vale do Gaio, Cuba-Vidigueira e a adução à albufeira do Pisão. 

O circuito hidráulico Alvito-Pisão, próximo da barragem do Pisão, divide-se em duas aduções: troço Pisão-
Roxo e troço Pisão-Beja. Estes dois troços têm como objetivo transportar água às manchas de rega 
localizadas a jusante da barragem do Pisão e reforçar as afluências da barragem do Roxo. 

O troço Pisão-Roxo é composto por vários troços e por uma barragem (Penedrão), sendo a água 
descarregada na albufeira do Roxo após turbinamento. 

A albufeira do Roxo alimenta o Canal Condutor Geral do Roxo, o qual constitui a origem de água para o 
Sistema Roxo-Sado. Esta albufeira é a origem de água para rega do Aproveitamento Hidroagrícola do 
Roxo, sendo também utilizada para abastecimento industrial e para abastecimento de água para consumo 

humano (efetuados a partir de tomadas de água independentes da tomada de água para rega). 

O Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo é explorado atualmente pela Associação de Beneficiários do 
Roxo (ABRoxo), tal como o Canal Condutor Geral do Roxo. Este aproveitamento hidroagrícola foi 
concebido para ser construído em duas fases: na primeira fase seriam regados 4.960 ha com água da 
albufeira da Barragem do Roxo; na segunda fase a área beneficiada seria alargada, prevendo-se ainda a 
ligação ao Perímetro de Rega de Campilhas e Alto Sado, bem como ao Sistema Adutor de Morgavel (para 
abastecimento ao Complexo Industrial de Sines), aproveitando as disponibilidades do rio Guadiana, ao 
qual ficaria ligado através do sistema hidráulico do EFMA. 

Atualmente, a área beneficiada pelo Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo é de 5.041 ha, 
desenvolvendo-se em ambas as margens da ribeira do Roxo e abrangendo manchas dos concelhos de 
Santiago do Cacém, de Ferreira do Alentejo e de Aljustrel, desde a barragem até próximo do 
Aproveitamento Hidroagrícola do Alto Sado. 

O Sistema Roxo-Sado (objeto do presente procedimento de AIA) será alimentado a partir da albufeira do 
Roxo, através do Canal Condutor Geral do Roxo (tal como acima referido), tendo como principais 
objetivos os seguintes: 

 Beneficiação com rega de cerca de 4.033 ha de terrenos agrícolas no concelho de Aljustrel; 
 Alteração progressiva do modelo de especialização da agricultura no concelho de Aljustrel; 
 Aumento da produtividade agrícola, potenciando este sector de atividade e, por consequência, os 

sectores económicos a montante e jusante do mesmo. 

O Sistema Roxo-Sado, através do seu circuito hidráulico (Circuito Hidráulico Roxo-Sado), transportará o 
caudal necessário para: 

 Irrigação do novo Bloco de Rega de Rio de Moinhos, que será construído no âmbito do presente 
projeto; 

 Irrigação de uma área existente pertencente à Herdade da Daroeira; 
 Reforço da irrigação ao Perímetro de Campilhas e Alto Sado, existente (gerido pela Associação de 

Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado - ARBCAS); 
 Irrigação do Bloco 3 do Perímetro do Roxo (gerido pela ABRoxo) após a sua reabilitação (a 

executar); 
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 Reforço do abastecimento de água ao Complexo Industrial de Sines através da Ligação ao 
Sistema Adutor de Morgavel (a construir); 

 Irrigação de uma futura área junto a Ermidas (ainda em fase de avaliação de projeto, a qual, 
caso seja implementada, será efetuada a partir do Adutor de Morgavel que derivará do Circuito 
Hidráulico Roxo-Sado). 

A reabilitação do Bloco 3 do Perímetro do Roxo e a Ligação ao Sistema Adutor de Morgavel2 não estão 
incluídos no âmbito do presente projeto, apesar de estarem diretamente relacionados com o Circuito 
Hidráulico Roxo-Sado, uma vez que o caudal de que necessitam será transportado por este circuito 
hidráulico, desde o Canal Condutor Geral do Roxo até aos pontos de derivação para as respetivas 
infraestruturas hidráulicas. 

Deste modo, para além da concretização dos objetivos no âmbito do regadio, o presente projeto 

contribuirá também para o reforço de água ao Complexo Industrial de Sines. 

Assim, a concretização do Circuito Hidráulico Roxo-Sado envolve a beneficiação e rega das áreas 
associadas: aos novos blocos de rega a executar no âmbito do Sistema de Roxo-Sado (Bloco de Rega de 
Rio de Moinhos); ao Sistema Adutor de Morgavel (Bloco de Rega de Ermidas); à Reabilitação do Bloco 3 
do Roxo. Este Circuito Hidráulico possibilita ainda o reforço de abastecimento de água a áreas incluídas 
em perímetros existentes. 

Deste modo, o projeto objeto da presente avaliação – "Circuito Hidráulico de Roxo-Sado e Respetivo 
Bloco de Rega" – integra simultaneamente infraestruturas da rede primária (Circuito Hidráulico) e da rede 
secundária (Blocos de Rega). A rede primária engloba infraestruturas de elevação, transporte e 
armazenamento de água; a rede secundária engloba infraestruturas de distribuição de água, rede viária e 
intervenções de drenagem. 

  

                                                           
2 Objeto de procedimento de AIA próprio – "Ligação ao Sistema de Adução de Morgavel". 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O Projeto do "Circuito Hidráulico de Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega" localiza-se nos distritos de 
Beja e de Setúbal, abrangendo, respetivamente, os concelhos de Aljustrel (freguesias de São João de 
Negrilhos, Messejana, Rio de Moinhos e Aljustrel) e de Santiago do Cacém (freguesia de Alvalade). 

O Projeto compreende as seguintes infraestruturas: 

Rede primária 
 Circuito hidráulico, em pressão com funcionamento gravítico, de ligação entre o Canal 

Condutor Geral do Roxo e o Canal de Campilhas e Alto Sado, incluindo uma ramificação para 
a rede de rega do Bloco de Rio de Moinhos. 
O circuito hidráulico inclui o Reservatório 1, o Adutor Roxo-Sado e respetivos nós de 

derivação e pontos entrega de água, o Reservatório 2, o Sistema Elevatório (por sua vez 
composto pela Estação Elevatória e Conduta Bidirecional) e o Reservatório 3. 

Rede secundária 
 Bloco de rega de Rio de Moinhos (Zonas 1, 2 e 3) e respetivas redes de rega, drenagem e 

viária. 
Sistema de Telegestão 

Para além da construção das componentes acima referidas, no âmbito da concretização do projeto será 
ainda efetuada a desativação de algumas infraestruturas que integram o circuito hidráulico existente, em 
exploração pela Associação de Beneficiários do Roxo (ABRoxo), numa extensão de cerca de 4.330 m, 
designadamente: 

 Sifão do Monte de São João; 
 Troço do Canal da Barrada Margem Esquerda compreendido entre o sifão e o Nó 9.1. 

O Circuito Hidráulico Roxo-Sado tem origem na derivação do Canal Condutor Geral (Nó 1). A partir deste 
ponto desenvolve-se o canal de alimentação ao Reservatório 1 (R1), o qual alimentará todo o sistema em 
estudo (Sistema Roxo-Sado). O volume de regularização do R1 permitirá efetuar a compensação entre os 
consumos a jusante (a pedido) e os fornecimentos a montante, descarregados pela tomada de água do 
Roxo para o Canal Condutor Geral. O controlo dos caudais a descarregar será efetuado automaticamente, 
em função do nível de água no reservatório. 

Entre o R1 (Nó 2) e o Canal de Campilhas e Alto Sado (Nó 13) desenvolve-se o Adutor Roxo-Sado, com 
cerca de 16.033 m de extensão total. Esta conduta adutora foi dividida em dois troços pela introdução de 
um reservatório intermédio, o Reservatório 2 (R2), na zona de ramificação para o circuito hidráulico de 
alimentação à Zona 1 do Bloco de Rega de Rio de Moinhos (entre os Nós 6 e 6.1). 

O Troço 1 do Adutor Roxo-Sado, com cerca de 7.883 m de extensão, desenvolve-se entre R1 (Nó 2) e R2 

(Nó 6), efetuando o abastecimento gravítico e em pressão dos seguintes elementos, enumerados de 
montante para jusante: 

 As parcelas de rega contíguas ao Canal da Barrada Margem Direita, através das derivações 
previstas nos Nós 3 e 3.1 (eventual futura alimentação em substituição da alimentação 
efetuada pelo Canal da Barrada Margem Direita); 
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 A Sistema de Morgavel, através da derivação (no Nó 4) para o Adutor de Morgavel; 
 A Zona 1 do Bloco 3 do Perímetro do Roxo, através da derivação (no Nó 5) para o ponto de 

entrega no Nó 5.1. Foi ainda previsto o restabelecimento da alimentação (no Nó 5.2) a uma 
conduta existente, de carácter provisório, funcionando apenas até à execução da reabilitação 
prevista do Bloco 3. 

O Troço 2 do Adutor Roxo-Sado, com cerca de 8.150 m de extensão, desenvolve-se entre o R2 (Nó 6.1) e 
o ponto de entrega de água ao Canal de Campilhas e Alto Sado (Nó 13), abastecendo graviticamente e 
em pressão os seguintes elementos, enumerados de montante para jusante: 

 A Zona 2 do Bloco 3 do Perímetro do Roxo, através da derivação, no Nó 9, para o ponto de 
entrega de água no Nó 9.1. Neste nó será realizado o restabelecimento da alimentação ao 
Canal da Barrada Margem Esquerda. Este restabelecimento de alimentação ao canal terá 

carácter provisório, uma vez que, após a execução da reabilitação prevista do Bloco 3 será 
adaptado para abastecer a rede de rega; 

 As Zonas 2 e 3 do Bloco de Rega de Rio de Moinhos, através dos pontos de entrega 10 
(Zona 2), 11 (Zona 3 norte) e 11.1 (Zona 3 sul); 

 A albufeira de Daroeira (ponto de entrega no Nó 12); 
 O Bloco de Rega de Campilhas e Alto Sado (limite do projeto). 

O volume de regularização do R2 permite a compensação entre os consumos a jusante e adução em 
24h/24h do Troço 1 do Adutor Roxo-Sado a montante. 

A Estação Elevatória de Rio de Moinhos (EE) efetua a transferência de água do R2 para a rede de rega da 
Zona 1 do Bloco de Rega de Rio de Moinhos e para o reservatório de regularização R3. A conduta de 
transferência de água, com cerca de 3.965 m de extensão, tem funcionamento bidirecional (Conduta 

Bidirecional), podendo alimentar a rede de rega a partir da EE ou, em sentido inverso, a partir do R3. 

A EE entrará automaticamente em funcionamento em função do nível de água no R3 e dos volumes 
consumidos na rede de rega da Zona 1 do Bloco de Rega de Rio de Moinhos. 

Nos pontos de entrega de água do circuito hidráulico à rede de rega de Rio de Moinhos que sirvam um 
elevado número de hidrantes (Nó 8.2 e Nó 8.6), serão construídas Estações de Filtragem (EF) permitindo 
a instalação de hidrantes sem filtro a jusante das mesmas. Deste modo serão construídas duas EF, uma 
em cada um destes nós. 

A rede de rega de Rio de Moinhos terá cerca de 31.834 
 ha. 

As intervenções na rede de drenagem consistem na limpeza seletiva de 22.590 m de extensão de linhas 
de água, reperfilamento da secção em 3.606 m de extensão de linhas de água e abertura de novas valas 

de drenagem com 648 m de extensão. A abertura de novas valas enquadra-se no âmbito da realização 
das ações de reperfilamento, nos casos em que se verifica a existência de um acidente topográfico que 
concentra o escoamento, mas que não possui ligação à rede de drenagem existente, originando 
igualmente uma inundação prolongada das parcelas em que está inserida. 
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Quanto à rede viária, as intervenções previstas consistem em: 

 Construção de cerca de 4.842 m de novos caminhos; 
 Beneficiação de caminhos existentes numa extensão de cerca de 4.670 m; 
 Reabilitação de cerca de 1.305 m de caminhos existentes; 
 Construção de 5 passagens hidráulicas (PH) e 14 aquedutos (dos quais 5 servem como 

continuidade a valetas de caminhos existentes); 
 Construção de uma passagem a vau. 

Conforme referido anteriormente, o projeto em análise contempla a desativação de infraestruturas 
hidráulicas existentes (em exploração pela ABRoxo), nomeadamente o Sifão do Monte de São João e o 
troço do Canal da Barrada Margem Esquerda compreendido entre o Sifão e o Nó 9.1. 

O Sifão do Monte de São João faz a ligação entre o Canal da Barrada Margem Direita e o Canal da 
Barrada Margem Esquerda, atravessando o vale da Ribeira do Roxo e a Autoestrada A2 mediante galeria 
existente. 

A instalação do adutor Roxo-Sado (conduta DN 2000 mm) na galeria de travessia sob a A2 implicará, 
necessariamente, a demolição parcial do Sifão do Monte de São João, nomeadamente do troço de 
conduta DN 1000 mm instalado, à vista, na mesma galeria. A demolição parcial do Sifão na galeria sob a 
A2 significará que o sifão ficará separado em dois troços, o de montante, entre o Canal da Barrada 
Margem Direita e a travessia sob a A2, e o de jusante, entre a travessia sob a A2 e o Canal da Barrada 
Margem Esquerda. Tendo em conta que o Sifão do Monte de São João não abastece quaisquer parcelas 
de rega, a demolição parcial do mesmo significa a sua desativação. Esta desativação envolverá, 
obrigatoriamente, o tamponamento das suas extremidades (realizado por enchimento com betão) para 
minimizar o risco de queda no seu interior, bem como evitar a entrada de água proveniente do Canal da 

Barrada Margem Direita. 

Atualmente, o Canal da Barrada Margem Esquerda (com origem na extremidade de jusante do Sifão) 
abastece o Bloco 3 do Perímetro do Roxo. Assim, o troço de Canal da Barrada Margem Esquerda será 
adaptado para restabelecimento do abastecimento às redes de rega existentes, por intermédio dos Nós 
5.1, 5.2 e 9.1: o Nó 5.1 abastecerá duas grandes propriedades (pertencentes ao mesmo dono) da Zona 1 
do Bloco 3; o Nó 5.2 abastecerá a conduta DN 200 mm que alimenta as pequenas parcelas da Zona 1 do 
Bloco 3; e o Nó 9.1 abastecerá o Canal da Barrada Margem Esquerda deste ponto para jusante, 
restabelecendo as condições de abastecimento aos regantes da Zona 2 do Bloco 3. 

A execução da travessia do Adutor Roxo-Sado sob a A2 e, consequentemente, a desativação do Sifão do 
Monte de São João, apenas deverá ser realizada fora do período de campanha de rega e quando a 
execução do Adutor Roxo-Sado estiver próxima da sua conclusão, para que seja possível iniciar a próxima 
campanha de rega com o Adutor Roxo-Sado em condições de realizar o abastecimento ao Bloco 3, 

através dos Nós 5.1, 5.2 e 9.1. . 
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REDE PRIMÁRIA 

Reservatório 1 

O Reservatório 1 (R1), com uma área total em planta de 31.137 m², terá um volume total de 60.000 m3 e 
será implantado nas proximidades do nó de Xacafre do Canal Condutor Geral, num terreno atualmente 
ocupado com olival, delimitado pela EM527-1 e pelo Canal da Barrada Margem Direita. A alimentação 
deste reservatório será realizada através de derivação no Canal Condutor Geral, imediatamente a 
montante do Nó de Xacafre. 

A concretização do R1 compreende a construção de: 

 Reservatório; 
 Órgãos hidráulicos de exploração e segurança do reservatório constituídos por: canal de 

alimentação, descarregador de segurança, descarga de fundo e tomada de água para o 
adutor; 

 Edifício de comando; 
 Acessos a partir da rede viária existente e acessos internos; 
 Adaptações no Nó de Xacafre. 

O reservatório será construído por escavação e aterro revestido por telas impermeabilizantes. Os taludes 
de aterro exteriores serão revestidos com camada de 0,20 m de terra vegetal. O coroamento do 
reservatório foi fixado à cota 103,20, sendo os níveis de exploração do mesmo e os volumes, os 
seguintes: 

Nível máximo de emergência (Nmáx) 102,50 
Nível de pleno armazenamento (NPA) 102,20 
Nível mínimo de exploração (NmE) 100,25 
Volume total (à cota do NPA) 60.000 m³ 
Volume útil (entre NPA e NmEe) 51.700 m³ 
Volume morto (à cota do NmEe) 8.300 m³ 

 

Os órgãos hidráulicos serão executados em betão armado. O canal de alimentação assegura a entrada no 
R1, a partir do Canal Condutor Geral, do caudal máximo de projeto de 5,93 m3/s; a entrada do caudal 
será controlada por comporta de regulação instalada a montante. Os equipamentos a instalar garantirão 
a manutenção das condições de alimentação das tomadas de água para rega existentes imediatamente a 
montante do Nó de Xacafre. 

O descarregador de segurança permitirá a descarga do caudal afluente máximo de projeto, na 
eventualidade de, em situação de emergência, ter de ser interrompido o fornecimento de água para 
jusante. O canal de descarga será constituído por PH sob a estrada EM527-1, vala escavada no terreno, 
terminando numa rampa de dissipação de energia em betão. A descarga de fundo será incorporada na 

estrutura de entrada do descarregador de segurança. 

A tomada de água de alimentação do Troço 1 do Adutor Roxo-Sado será equipada com grelha e limpa-
grelhas automático. 
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Ao longo do coroamento do reservatório será executado um acesso rodoviário (caminho pavimentado, 
com faixa de rodagem de 2,50 m de largura e cerca de 720 m de extensão), a partir do qual será 
construída uma rampa de acesso ao fundo do reservatório. 

O reservatório será vedado em todo o seu perímetro e o edifício de comando, apresentando as seguintes 
dimensões: 2,5 m x 5,00 m. Será efetuada a realização de arranjos de exteriores. 

O acesso ao R1 será assegurado a partir da Estrada Municipal EM527-1, em caminho pavimentado, com 
faixa de rodagem de 5,00 m de largura e cerca de 50 m de extensão. 

Serão realizados arranjos de exteriores do R1, por forma a assegurar a integração paisagística. 

As adaptações a realizar no Nó de Xacafre consistem na substituição da comporta de regulação de nível, 
existente na alimentação ao troço II do Canal Condutor Geral, por módulos de rega motorizados, uma vez 

que o nível no Nó de Xacafre passará a ser regulado por uma comporta de regulação de nível na 
alimentação ao R1. 

Adutor Roxo-Sado 

O Adutor Roxo-Sado será instalado, na grande maioria do traçado, em vala. As suas principais 
características são as seguintes: 

Troço 1 

 Desenvolvimento total: cerca de 7.883 m 
 Diâmetros: DN 2500 mm em cerca de 2.960 m de extensão, DN 2300 mm em cerca de 4.856 m de extensão, 

DN 2000 mm em cerca de 67 m de extensão 
 Material das Condutas: Betão Armado com Alma de Aço (BAA) em toda a extensão 
 Instalação em vala: cerca de 7.791 m 
 Instalação por perfuração e cravação: cerca de 25 m 
 Instalação à vista: cerca de 67 m na travessia sob a A2 em galeria existente 

Troço 2 

 Desenvolvimento total: cerca de 8.150 m 
 Diâmetros: DN 1600 mm em cerca de 3.329 m de extensão, DN 1300 mm em cerca de 2.192 m de extensão, 

DN 1000 mm em cerca de 2.629 m de extensão 
 Material das Condutas: Betão Armado com Alma de Aço (BAA) em toda a extensão 
 Instalação em vala: cerca de 5.801 m 
 Instalação por perfuração e cravação: cerca de 2.249 m 

 

A instalação do Adutor Roxo-Sado na travessia sob a A2 implicará a desativação do Sifão de São João e, 
consequentemente, de um troço do Canal da Barrada Margem Esquerda (entre o Nó 4.2 e o Nó 9.1). A 
desativação do sifão implicará o tamponamento das suas extremidades por enchimento com betão. 

O troço de canal desativado não será demolido. As descargas de fundo existentes ao longo deste troço 
deverão ser abertas para permitir o escoamento de águas afluentes para as linhas de água mais 
próximas. 

 Troço 1 

O troço 1 do Adutor Roxo-Sado, com origem no Nó 2, segue, ao longo de cerca de 1.600 m, 

paralelamente ao canal da Barrada Margem Direita. 

Aproximadamente aos PK 0+910 e PK 1+600, foram previstas derivações para eventual futura 
alimentação a parcelas de rega contíguas ao Canal da Barrada Margem Direita (Nós 3 e 3.1). 
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A partir deste ponto e até ao PK 1+900 o traçado da conduta segue o de um caminho rural privado 
existente numa parcela atualmente ocupada por amendoal. 

Entre o PK 1+900 e o PK 2+275 o traçado do Adutor é retilíneo atravessando uma parcela. 

Entre o PK 2+275 PK 2+825, o Adutor será instalado sob um caminho rural privado existente, numa 
parcela ocupada por olival. 

A jusante da travessia sob a EN383, entre o PK 2+932 e o PK 2+957, a realizar por perfuração e 
cravação horizontal da tubagem, será realizada a derivação para o adutor de Morgavel (No 4). 

A partir deste ponto e até à travessia sob a Estrada Municipal de Jungeiros, aproximadamente ao 
PK 5+295, a conduta atravessará olivais. 

Imediatamente a jusante desta travessia, a conduta será instalada sob a Ribeira do Roxo, 
aproximadamente ao PK 5+350, a mais importante linha de água que o Troço 1 do Adutor Roxo-Sado 
atravessa. 

A partir deste ponto o traçado em planta converge com o traçado do Sifão de São João. Já o traçado em 
perfil é ascendente. 

A travessia sob a A2, aproximadamente entre o PK 5+747 e o PK 5+820, será realizada por instalação da 
conduta à vista em galeria existente. 

A jusante da travessia sob a A2, o traçado em planta do Adutor segue de perto o Canal da Barrada 
Margem Esquerda, até ao R2. 

Neste troço, aproximadamente ao PK 6+963, será realizada derivação para abastecimento dos Nós 5 e 
5.1. 

O Troço 1 do Adutor Roxo-Sado termina no Nó 6, aproximadamente ao PK 7+883. 

 Troço 2 

A partir do R2 (Nó 6.1) o traçado é aproximadamente retilíneo, até à travessia da ER261, 
aproximadamente ao PK 3+261. Ao longo deste troço é atravessado o Barranco dos Outeiros e a Ribeira 
dos Nabos e são alimentados os Nós 9 (abastecimento à zona 2 do bloco 3 do Roxo) e 10 (abastecimento 
à zona 2 de Rio de Moinhos). Em cerca de 963 m a conduta será instalada por perfuração horizontal e 
cravação da tubagem. 

Imediatamente a montante e jusante da travessia sob a ER261, entre o PK 3+261 e o PK 3+286, é 
alimentada a zona 3 do Bloco de Rega de Rio de Moinhos, através dos Nós 11 (a norte da ER261) e 11.1 
(a sul da mesma estrada). 

A jusante da travessia, a conduta será instalada por perfuração horizontal e cravação da tubagem em 

cerca de 939 m. 

Imediatamente a montante da Albufeira de Daroeira será criado o Nó 12 para abastecimento da mesma, 
a qual será atravessada por instalação da conduta em vala. 

A albufeira de Daroeira será atravessada entre os PK 5+630 e PK 6+024, e PK6+120 e PK 6+158, 
totalizando cerca de 450 m de extensão de conduta a instalar no seu leito. 
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A jusante da travessia desta albufeira, a instalação da conduta será efetuada por perfuração e cravação 
da tubagem, em cerca de 456 m. 

No troço de jusante, o traçado em planta prossegue até ao Nó 13 (abastecimento a Campilhas e Alto 
Sado). 

Reservatório 2 

O Reservatório 2 (R2) será construído entre os Nós 6 e 6.1 do Adutor Roxo-Sado e o Nó 7 do Sistema 
Elevatório de Rio de Moinhos. A partir deste reservatório intermédio, com 50.000 m3 de volume total, 
será efetuada a alimentação do Troço 2 do Adutor Roxo-Sado e o Sistema Elevatório de Rio de Moinhos. 

A concretização do R2 compreende a construção de: 

 Reservatório; 
 Órgãos hidráulicos de exploração e segurança do reservatório constituídos por: estrutura de 

entrada de água (troço 1 do adutor Roxo-Sado); tomada de água para o troço 2 do adutor 
Roxo-Sado; tomada de água para a estação elevatória; descarregador de segurança; 
descarga de fundo; 

 Edifício de comando; 
 Acessos internos. 

O reservatório será executado por escavação e aterro revestido por telas impermeabilizantes. Os taludes 
de aterro exteriores serão revestidos com camada de 0,20 m de terra vegetal. O coroamento do 
reservatório foi fixado à cota 97,30, sendo os níveis de exploração do mesmo e os volumes, os seguintes: 

Nível máximo de emergência (Nmáx) 96,60 
Nível de pleno armazenamento (NPA) 96,30 
Nível mínimo de exploração (NmE) 94,50 
Volume total (à cota do NPA) 50.000 m³ 
Volume útil (entre NPA e NmEe) 40.250 m³ 
Volume morto (à cota do NmEe) 9.750 m³ 

 

Os órgãos hidráulicos serão executados em betão armado. Os equipamentos de controlo de caudal são 
uma comporta mural no caso da estrutura de entrada de água e, no caso das tomadas de água, grelha 
fina amovível e comporta mural. 

O acesso rodoviário ao R2 faz-se mediante estrada a construir, com faixa de rodagem de 5,00 m de 
largura, a qual permitirá ligação ao coroamento do reservatório e ao acesso interno na base do dique 
perimetral do reservatório. Internamente estão previstos dois acessos: 

 Caminho de coroamento pavimentado com faixa de rodagem de 2,50 m de largura, 
pavimentado e com cerca de 600 m de extensão; 

 Caminho de acesso ao edifício de comando e à descarga de fundo, com faixa de rodagem de 

5,00 m de largura, pavimentado e com cerca de 274 m de extensão. 

O edifício de comando terá as seguintes dimensões: 2,50 m x 5,00 m. 

Serão realizados arranjos de exteriores do R2, por forma a assegurar a integração paisagística. 
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Sistema Elevatório de Rio de Moinhos 

O Sistema Elevatório de Rio de Moinhos é composto por: 

 Estação Elevatória (EE); 
 Conduta bidirecional. 

As principais características do Sistema Elevatório são as seguintes: 

Estação Elevatória 

 Localização: freguesia de Rio de Moinhos, concelho de Aljustrel 
 Caudal total: 2,775 m³/s 
 Altura de elevação: 37,5 m 
 Número de grupos: 2 (variador de frequência) + 3 (arrancador suave) 
 Acessos: do exterior através do acesso ao R2, a partir da ER261 

Conduta Bidirecional 

 Desenvolvimento total: cerca de 3.965 m 
 Diâmetros: DN 1600 mm em toda a extensão 
 Material das Condutas: Betão Armado com Alma de Aço (BAA) em toda a extensão 
 Pressão nominal das tubagens: PN12 em cerca de 130 m de extensão, PN10 em cerca de 

2 960 m de extensão e PN8 nos restantes 875 m 
 Instalação em vala: em toda a extensão 

Estações de Filtragem 

 Localização: freguesia de Rio de Moinhos, concelho de Aljustrel 
 Caudal por filtro: 0,890 m³/s 
 Caudal total: 4,450 m³/s 
 Acessos à estação no Nó 8.2: a partir da via de acesso à Estação de Filtragem do Nó 8.2 

(a construir) com entroncamento em caminho rural, próximo da A2 
 Acessos à estação no Nó 8.6: a partir da via de acesso à Estação de Filtragem do Nó 8.6 

(a construir) a partir do R3 

 

A EE de Rio de Moinhos está situada junto ao R2, sendo o seu acesso efetuado através de um caminho 
que entronca na estrada nacional ER261. 

A Conduta Bidirecional desenvolve-se entre a EE (Nó 7.1) e o Reservatório 3 (Nó 8), abastecendo, no seu 
percurso a Zona 1 do Bloco de Rega de Rio de Moinhos através dos Nós 8.1 a 8.6. 

No troço da Conduta entre o PK 0+500 e o Nó 8.1, aproximadamente ao PK 0+790, a conduta atravessa 
o Barranco dos Outeiros, uma linha de água importante e que é atravessada, pela conduta mais duas 
vezes ao longo do seu percurso. 

Ente o Nó 8.1 e o Nó 8.2, ao PK 2+126, a conduta terá um troço com traçado em planta 
aproximadamente retilíneo, sendo em perfil bastante acidentado. 

Aproximadamente ao PK 1+850 a conduta atravessa novamente para a margem direita do Barranco dos 
Outeiros. 

No Nó 8.2 será instalada uma das Estações de Filtragem. 

Entre o Nó 8.2 e o Nó 8.3, ao PK 2+671, a conduta terá novamente um troço com traçado em planta 
aproximadamente retilíneo e atravessa novamente o Barranco dos Outeiros, para a margem esquerda. 

Aproximadamente ao PK 2+725 a conduta atravessará novamente para a margem esquerda do Barranco 
dos Outeiros. 

O Nó 8.4 situa-se próximo da ER261, aproximadamente ao PK 3+198 do traçado. 

A conduta atravessa a ER261, aproximadamente ao PK 3+240, por perfuração horizontal e cravação da 
tubagem. 
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Entre a travessia da ER261 e o R3, o traçado foi condicionado pela existência de um olival obrigando a 
um alinhamento segundo as linhas de cultura existentes. 

Neste último troço existirão duas derivações para a rede de rega, o Nó 8.5 e o Nó 8.6, onde será 
instalada uma estação de filtragem. 

A Conduta Bidirecional será instalada, na grande maioria do traçado, em vala. 

Nos pontos de entrega de água do circuito hidráulico à rede de rega de Rio de Moinhos que sirvam um 
elevado número de hidrantes (Nó 8.2 e 8.6), serão construídas Estações de Filtragem permitindo a 
instalação de hidrantes sem filtro a jusante das mesmas. 

Serão realizados arranjos de exteriores da EE, por forma a assegurar a integração paisagística. 

Reservatório 3 

O Reservatório 3 (R3) alimentará graviticamente e em pressão, a Zona 1 do Bloco de Rega de Rio de 
Moinhos e será abastecido pelo Sistema Elevatório de Rio de Moinhos, localizando-se numa das 
extremidades da Conduta Bidirecional. 

A concretização do R3 compreende a construção de: 

 Reservatório; 
 Órgãos hidráulicos de exploração e segurança do reservatório, constituídos por: estrutura 

mista (de entrada e de tomada de água); descarregador de segurança; descarga de fundo; 
 Edifício de comando; 
 Acessos internos. 

O reservatório será executado por escavação e aterro revestido por telas impermeabilizantes. Os taludes 

de aterro exteriores serão revestidos com camada de 0,20 m de terra vegetal. O coroamento do 
reservatório foi fixado à cota 131,00, sendo os níveis de exploração do mesmo e os volumes, os 
seguintes: 

Nível máximo de emergência (Nmáx) 130,30,60 
Nível de pleno armazenamento (NPA) 130,00 
Nível mínimo de exploração (NmE) 125,00 
Volume total (à cota do NPA) 69.000 m3 
Volume útil (entre NPA e NmEe) 66.000 m³ 
Volume morto (à cota do NmEe) 3.000 m³ 

 

Os órgãos hidráulicos serão executados em betão armado e têm conceção semelhante aos do R2. 

O acesso ao R3 faz-se mediante estrada a construir, com faixa de rodagem de 5,00 m de largura, a qual 
permitirá ligação ao coroamento do reservatório e ao acesso interno na base do dique perimetral do 
reservatório. 

Ao longo do coroamento do reservatório será executado um acesso rodoviário, a partir do qual será 
construída uma rampa de acesso ao fundo do reservatório. 

O edifício de comando terá as seguintes dimensões: 2,5 m x 5,00 m. 

Serão realizados arranjos de exteriores do R3, por forma a assegurar a integração paisagística. 
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REDE SECUNDÁRIA 

Com a concretização do presente projeto, as áreas beneficiadas e regadas nos novos blocos de rega e 
nos perímetros existentes são as seguintes: 

Bloco Zona 
Área beneficiada 

(ha) 
Área regada 

(ha) Observações 

Rio de 
Moinhos 

1 3.318 2.731 
Novo bloco de rega 

(incluído no presente projeto) 
2 245 208 
3 470 399 

Subtotal 4.033 3.338 
Ermidas 756 643 Eventual nova área de rega 

Bloco 3 
1 518 440 

Reforço a blocos existentes 
2 1.647 1.400 

Subtotal 2.165 1.840 
Daroeira 446 446 
Campilhas 2.700 N/D 

TOTAL 10.100 6.267(a)  
Notas: N/D – Informação não disponível (a) – Excluindo Campilhas 

(Fonte: Aditamento 1 ao EIA) 

 

Esta informação poderá ser resumida da seguinte forma: 

 Atualmente o perímetro de rega do Roxo beneficia uma área de 5.041 ha; 
 Está em curso a construção do novo bloco de rega de Aljustrel, que constitui uma ampliação 

em 1.318 ha da área atualmente beneficiada pelo perímetro do Roxo; 
 Encontram-se em estudo as seguintes intervenções (identificadas no Quadro 2.2 do Relatório 

do EIA): 
 Áreas de novos blocos de rega: 

 Bloco de Rega de Rio de Moinhos (4.033 ha de área beneficiada); 

 Ermidas (756 ha de área beneficiada); 
 Reabilitação do Bloco 3 (2.165 ha de área beneficiada após reabilitação). À área total 

beneficiada com a reabilitação deste bloco é necessário deduzir a área que é 
beneficiada na atual configuração do Bloco 3 (838 ha), a qual já se encontra 
contabilizada na área beneficiada pelo atual perímetro de rega do Roxo (5.041 ha); 

 Áreas de reforço a blocos/perímetros já existentes: 
 Bloco de Rega de Daroeira (446 ha de área beneficiada); 
 Reforço ao perímetro de Campilhas (2.700 ha de área beneficiada). 

Do somatório das áreas anteriores resulta uma área total beneficiada pelo perímetro de rega do Roxo de 
15.621 ha, após a conclusão da ampliação em curso, das intervenções previstas no âmbito do presente 
projeto e das ampliações em estudo, sistematizada da seguinte forma: 
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Perímetro do Roxo (Área atual, obras previstas e área final) Área beneficiada (ha) 

Perímetro do Roxo (área total atual) 5.041 

Bloco de Aljustrel (ampliação em curso pelo EFMA) 1.318 

Novos Blocos de Rega:  

Bloco de Rio de Moinhos (incluído no presente projeto) 4.033 

Ermidas (ampliação estudada a nível de estudo prévio) (a) 756 

Bloco 3 (área total após reabilitação estudada a nível de estudo prévio) (a) 2.165 

Bloco 3 (área atual a deduzir da área total após reabilitação estudada) (a) -838 

Reforço a blocos/perímetros já existentes:  

Bloco de Daroeira (reforço a bloco existente incluído no presente projeto) 446 

Perímetro de Campilhas (reforço a perímetro existente incluído no presente projeto) 2.700 

Perímetro do Roxo (Área total após execução de ampliações e reforços previstos) 15.621 
Nota: (a) - Apesar das intervenções assinaladas não se incluírem no âmbito do presente projeto, a infraestrutura do 
Sistema Roxo-Sado foi dimensionada para permitir a beneficiação destes blocos de rega, razão pela qual são consideradas 
áreas beneficiadas pelo presente projeto. 

(Fonte: Aditamento 1 ao EIA) 

 

Rede de rega secundária 

A rede de rega de Rio de Moinhos terá cerca de 31.834 m de extensão e 96 hidrantes, irr
 ha. Em função dos caudais a abastecer, serão instalados vários tipos de hidrantes. 

Rede de drenagem 

As intervenções a realizar ao nível da rede de drenagem no âmbito do Projeto, abrangendo ações de 
limpeza seletiva reperfilamento e de novas valas de drenagem, têm por principal objetivo a criação de 

condições para possibilitar a eliminação do excesso de água resultante da precipitação e, 
complementarmente, contribuir para o escoamento dos eventuais caudais excedentes de rega, com vista 
a evitar o encharcamento dos solos e consequente perda de culturas. 

As intervenções a realizar são as seguintes, estando ainda prevista a construção de 9 passagens a vau: 

TIPO DE INTERVENÇÃO LINHA DE ÁGUA EXTENSÃO (m) TOTAL (m) 

Limpeza seletiva 

Barranco do Farrobo/Rio de Moinhos (LA 1) 4.460 

22.590 
Barranco dos Outeiros (LA 2) 4.990 

Ribeira dos Nabos (LA 3) 7.370 
Barranco da Barradinha (LA 3.04) 4.800 
Barranco de Milhouros (LA 1.09) 970 

Reperfilamento de secção 

Barranco do Farrobo (LA1) 1.068 

4.606 

Barranco dos Outeiros (LA2) 140 
Ribeira dos Nabos (LA3) 108 

Barranco da Barradinha (LA3.04) 919 
LA 1.02 171 
LA 1.06 40 
LA 1.09 960 

LA 1.09.01 225 
LA 2.04 688 
LA 3,05 287 
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SISTEMA DE TELEGESTÃO 

Atualmente existe já em serviço um conjunto de instalações de telegestão e telecontrolo que deverão ser 
incluídas na rede a implementar para o Sistema Roxo-Sado. Estas instalações são as seguintes: 

 Centro de controlo, localizado na sede da ABRoxo, que gere a abertura e fecho dos módulos 
localizados na tomada de água da Barragem do Roxo 

 Autómato localizado junto da tomada de água da Barragem do Roxo, o qual recebe informação 
proveniente da ABRoxo 

 Rede de fibra ótica entre a sede da ABRoxo e o Nó de Xacafre 
 Centro de controlo geral da EDIA (em Beja), onde deverão ser obtidas leituras de todos os 

elementos de telegestão do Circuito Hidráulico Roxo-Sado 

A rede de monitorização e controlo, a implementar no futuro Sistema Roxo-Sado, deverá estar dividida 
em três sistemas distintos (mas interligados entre si) de forma a separar os elementos que serão da 
exclusiva responsabilidade da EDIA dos que poderão vir a ser geridos por outras entidades. Estes 
sistemas são os seguintes: 

 Sistema primário 
Estende-se ao longo do circuito hidráulico, desde a derivação do Canal Condutor Geral (Nó 1) 
para o Reservatório R1, até à monitorização da entrega a Campilhas/Alto Sado (a jusante do 
Nó 13). 
O Sistema primário deverá controlar e obter leituras dos diferentes sensores colocados na rede. 
Estes dados serão reunidos no Reservatório 1 e a EDIA, desde o seu centro de controlo em Beja, 
terá acesso a estas leituras e efetuará os comandos que considere necessários. Serão instalados 
medidores de caudal em vários pontos. 

Este sistema deverá processar também os níveis dos reservatórios R1 e R2, para além de 
fornecer esses dados à EDIA, e enviar os respetivos pedidos de caudal ao Sistema da ABRoxo. 
Em caso de necessidade, deverá também comandar o Sistema secundário. 
Caso a exploração do Sistema secundário pertença à EDIA, esta controlará os elementos mais 
relevantes, designadamente: estação elevatória, Reservatório 3, estações de filtragem e hidrantes 
da rede de rega. Se os direitos de exploração pertencerem a terceiros, a EDIA deverá ter a 
possibilidade de para o funcionamento dos grupos elevatórios (em caso de mau funcionamento 
do circuito hidráulico), terminando a adução à rede de rega de Rio de moinhos Zona 1. 
O sistema possuirá a capacidade de suportar uma ampliação posterior, nomeadamente uma 
futura rede de rega de Ermidas e um ponto de entrega a Morgavel. 

 Sistema secundário 
Estende-se desde a Estação Elevatória (Nó 7) até ao Reservatório 3 (Nó 8) abrangendo toda a 
rede de rega de Rio de Moinhos. 

Este sistema corresponde à gestão da rede de rega de Rio de Moinhos e existe para permitir uma 
futura exploração por parte de uma entidade distinta da EDIA. No caso de ser esta entidade a 
realizar a exploração futura, o sistema secundário deverá ter a possibilidade de se inserir no 
sistema primário, tornando-se assim num subsistema. 
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A operação deste sistema envolve a operação e monitorização da estação elevatória, a 
monitorização dos níveis do R3 e operação da respetiva comporta, a monitorização dos volumes 
aduzidos e funcionamento das redes de rega, e o controlo individual das válvulas hidráulicas 
situadas nos hidrantes. 

 Sistema da ABRoxo 
Corresponde a acréscimos e beneficiações a realizar na rede da ABRoxo por parte da EDIA mas 
cuja gestão posterior estará a cargo da ABRoxo. 
Este sistema permitira uma articulação conveniente entre as necessidades hídricas do Sistema 
Roxo-Sado e as da ABRoxo, nomeadamente no que diz respeito à entrega de volumes no Canal 
Condutor Geral a partir da Barragem do Roxo. 

No que se refere ao princípio de funcionamento, o processo de telegestão do Sistema Roxo-Sado foi 

concebido com base nos seguintes pressupostos: 

 A EDIA não tem interesse prático em telecontrolar a totalidade da rede. Enquanto entidade 
distribuidora, o seu interesse primário é conhecer, de forma eficaz e permanente, os volumes 
entregues nos vários pontos de saída da rede; 

 A prioridade no abastecimento será dada à indústria o que, neste caso em particular, se traduz 
no abastecimento ao adutor de Morgavel; 

 O sistema secundário permitirá um controlo e gestão independentes do sistema primário; 
 As válvulas de seccionamento existentes ao longo do circuito hidráulico serão acionadas 

localmente. 

REDE VIÁRIA 

As intervenções a realizar ao nível da rede viária, na área a beneficiar, envolvem a construção e a 

reabilitação de caminhos, tendo por objetivo permitir o acesso às infraestruturas do projeto, bem como às 
condutas de rega principais e a passagem de veículos durante todo o ano. A concretização do projeto 
implica a necessidade de existência de uma rede viária com condições adequadas para permitir o acesso 
a todas as infraestruturas principais, nomeadamente: Reservatório 1; Reservatório 2 e Estação Elevatória; 
Reservatório 3; Estações de filtragem. 

Assim, as características da rede viária para a área a beneficiar, abrangendo um comprimento total de 
10.817 m, são as seguintes: 

TIPO DE CAMINHO PERFIL EXTENSÃO (m) TOTAL (m) 

Novo caminho agrícola Tipo 1 4.842 4.842 

Caminho agrícola a beneficiar 
Tipo 1 3.265 

4.670 
Tipo 2 1.405 

Caminho agrícola a reabilitar 
Tipo 2 1.169 

1.305 
Tipo 3 136 

 10.817 

 

As características dos tipos de perfis a adotar são as seguintes: 

Perfis Transversais Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 
Plataforma 5,00 m 4,00 m 4,00 m 

Berma 0,30 m 0,30 m 0,30 m 
Faixa de Rodagem 4,40 m 3,40 m 3,40 m 
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MOVIMENTOS E DEPÓSITOS DE TERRAS; ESTALEIROS; DURAÇÃO DA OBRA 

Movimentos de terras 

O volume total de escavações a efetuar (614.168 m3) inclui o volume de material proveniente de mancha 
de empréstimo, cerca de 3.920 m3, necessários para a execução do aterro dos Reservatórios 2 e 3. 

Deste volume, cerca de 346.351 m3 (57%) tem qualidade para ser reutilizado na execução dos diversos 
aterros do projeto e cerca de 263.897 m3 (43%) será enviado para vazadouro. 

Os volumes de movimentação de terras são os seguintes: 

Componente do 
projeto 

Volume de 
decapagem 

(m3) 

Aplicação da terra 
vegetal proveniente 

da decapagem 
(m3) 

Volume de terra 
vegetal a enviar 

a vazadouro 
(m3) 

Volume de 
escavação 

(m3) 

Execução de aterros 
com material das 

escavações 
(m3) 

Material a 
enviar a 

vazadouro 
(m3) 

Reservatórios 1, 2 e 3 16.131 2.326 13.805 
142.641 

(+ 3.920 de 
empréstimo) 

62.620 80.021 

Adutor Roxo-Sado, 
Conduta bi-direcional 

e rede de rega 
75.820 75.820 0 418.565 253.547 165.018 

Estação elevatória 545 123 422 6.360 100 6.260 
Rede de drenagem 0 0 0 5.057 503 4.554 

Rede viária 18.638 4.792 13.846 37.625 29.581 8.044 
Total 111.134 83.061 28.073 614.168 346.351 263.897 

 

Prevê-se uma duração de 20 meses para realização dos trabalhos de construção do projeto do "Circuito 
Hidráulico Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega". 

Estaleiros, manchas de empréstimo e depósitos de terras sobrantes 

Sendo referido que a localização das estruturas de apoio à obra, nomeadamente, o estaleiro e os acessos 

temporários à frente de obra, só será definida aquando da empreitada, verifica-se que no EIA consta um 
desenho das condicionantes a observar para a sua definição (Desenho n.º 21 - Condicionantes à 
Localização de Estruturas de Apoio à Obra). Por outro lado, verifica-se que no Anexo V do SGA 
("Condicionantes e áreas preferenciais à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e depósito de 
terras sobrantes") está integrada a definição das classes de condicionantes a observar, sendo também aí 
referido que a seleção dos locais para implantação de estaleiros, exploração de manchas de empréstimo e 
depósito de terras sobrantes deverá atender ao Desenho 21 - Condicionantes à Localização de 
Infraestruturas de Apoio à Obra, apresentado no Volume 4 – Peças Desenhadas do EIA. 

Acresce que, no EIA é proposta uma localização possível para o estaleiro, representada no Desenho n.º 
21, numa área que se situa no interior da futura Zona 1 do Bloco de Rega de Rio de Moinhos, em 
terrenos que após a construção do projeto serão previsivelmente ocupados por regadio. 

Prevê-se que o estaleiro seja constituído por duas unidades, uma industrial e outra social e de apoio, 

ocupando uma área total de cerca de 40.000 m2. 

O estaleiro será circundado por valas de drenagem das águas pluviais e de lavagens, as quais, 
previamente à sua descarga no meio hídrico natural, serão alvo de um tratamento (decantação em 
bacias). No estaleiro social e de apoio todas as instalações sanitárias deverão ser ligadas a uma fossa 
estanque.  
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5. ANÁLISE ESPECÍFICA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima e Microclima; 
Geologia e Geomorfologia; Solos; Usos do Solo; Recursos Hídricos; Qualidade do Ar; Ambiente Sonoro; 
Resíduos; Ecologia (Flora e Vegetação; Fauna); Paisagem; Sócio-economia; Agrossistemas; Ordenamento 
do Território e Condicionantes ao Uso do Solo; Património Histórico-cultural. 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do Projeto de Execução e outras 
recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada 
pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

Para a minimização dos impactes identificados para a fase de fase de construção, verifica-se que as 

principais medidas previstas, tendo em vista a sua minimização, foram inseridas no Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) da empreitada, apresentado em conjunto com o EIA. Verifica-se ainda que o SGA está 
integrado no Projeto de Execução designadamente no Volume 3 – Especificações Técnicas. 

Acresce ainda que, tratando-se de uma obra pública, de acordo com o estipulado pela legislação em 
vigor3 referente a resíduos de construção e demolição (RCD), das Peças do Projeto de Execução deverá 
fazer parte um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

Verifica-se que este plano é apresentado no Anexo 5 do EIA e que a elaboração do mesmo cumpre os 
termos previstos no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, e de acordo com o modelo disponível para 
o efeito em http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/RCD/Documents/ 
Modelo_PPG_RCD.pdf. No entanto, não foi possível confirmar (a partir das peças do Projeto de Execução 
enviadas) a sua integração no Projeto de Execução. 

Deste modo, em sede de licenciamento deverá ser verificado se o Projeto de Execução é acompanhado 
de um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 

 

5.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, TECTÓNICA, SISMICIDADE E RECURSOS MINERAIS 

No que concerne à Geologia, Geomorfologia (incluindo Tectónica e Sismicidade), a área afeta ao projeto 
insere-se na bacia de Alvalade, no extremo ocidental da planura baixo alentejana, onde predominam 
formações sedimentares cenozoicas com afloramentos pontuais de formações do soco Paleozoico. Em 
termos geomorfológicos a Bacia de Alvalade caracteriza-se por uma aplanação geral que ocupa 
praticamente toda a sua extensão com altitudes médias entre os 80 e os 110 m e inclinação suave de 
S para N. Os maiores relevos resultam de entalhes da rede hidrográfica associada à margem direita do rio 
Sado. 

A conduta adutora e restantes infraestruturas do projeto abrangem as seguintes formações: 

 Aluviões do Holocénico constituídos por depósitos argilosos, areias, seixos e calhaus rolados 
que preenchem as linhas de água mais importantes; 

                                                           
3 Nomeadamente o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, e o Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 

http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/RCD/Documents/Modelo_PPG_RCD.pdf
http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/RCD/Documents/Modelo_PPG_RCD.pdf
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 Terraços Quaternários – que consistem em depósitos de terraços fluviais, inferiores (5-15 m) 
e médios (20-30 m), do Plistocénico, constituídos por cascalheiras argilosas com sexos mal 
rolados de granulometria variável, e areias argilosas e siltosas que podem apesentar 
intercalações argilosas com concreções manganesíferas; 

 Formação de Panóias – Esta formação é abrangida por grande parte do projeto. Consiste 
predominantemente em conglomerados, areias, em geral grosseiras, e lutitos em níveis 
centimétricos; 

 Formação de Alvalade (ou areias e cascalhos de Planalto – PQ) do plio-plistocénico, 
constituída por depósitos areno-conglomeráticos tais como arenitos arcósicos avermelhados, 
por vezes, com barras conglomeráticas e alguns corpos argilosos. Sobrepõe-se à Formação 
do Esbarrondadoiro ou diretamente na Formação do Vale do Guizo. Está presente no troço 

inicial do Adutor Roxo-Sado e na área do bloco de rega de Rio de Moinhos; 
 Formação do Esbarrondadoiro (Argilas com ostras e grés argilosos) que é testemunho de uma 

transgressão marinha do Miocénico superior Pliocénico inferior. Esta formação, de cor 
amarelada e cinzento-esverdeada, é constituída por arenitos de granulometria diversa, com 
níveis intercalados de conglomerados, com seixo de quartzo mal rolado, por vezes, clastos de 
grauvaque e xisto, níveis de argilitos e biocalcarenitos ricos de fósseis marinhos e 
continentais. De um modo geral, para o topo termina com sedimentos finos (arenitos finos a 
siltes e argilas). É frequente a ocorrência de crostas e concreções ferruginosas, em especial 
nos níveis mais argilosos; 

 Formação de Vale de Guizo do Paleogénico, que tem cor avermelhada por vezes 
esbranquiçada e assenta sobre o soco Paleozoico, sendo constituída por alternância de 
depósitos conglomeráticos, arcoses e argilitos tornando-se cada vez mais finos para o topo A 
unidade está afetada por calcificação, às vezes bastante desenvolvida, com a formação de 

níveis de calcário. Está presente nas zonas sul e este do projeto. 

As formações sedimentares da bacia de Alvalade encontram-se maioritariamente sobre soco paleozoico 
da Faixa Piritosa que por vezes aflora em pequenas janelas em especial as rochas do Complexo Vulcano-
Sedimentar (CVS) que correspondem a rochas vulcânicas ácidas, vulcanitos básicos e a xistos. 

A área de estudo situa-se numa zona enquadrada por dois acidentes tectónicos regionais importantes, a 
falha da Messejana (NE-SW) e a falha de Grândola-Ferreira (WNW-ESSE), provavelmente com atividade 
neotectónica, portanto passíveis de gerar sismicidade. Além destas ocorrem sistemas de falhas 
relacionados com os acidentes já referidos, de orientações aproximadas NE-SW e WNW-ESSE, bem como 
por falhas de direção aproximada N-S que ocorrem a oeste da área de estudo, junto ao litoral.  

A área de implantação do projeto situa-se segundo o Regulamento de Acão Sísmica de Edifícios e Pontes 
(RSAEEP 1983), na zona A correspondente à de maior risco sísmico (Zonamento sísmico de Portugal 

Continental), com um coeficiente de sismicidade ( ) de 1,0. De acordo com a sismicidade histórica, 
considerando os dados compilados pelo Instituto de Meteorologia, a área de estudo está localizada entre 
a zona de intensidade VIII (Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (1531 – 1996), escala de 
Mercalli Modificada de 1956. 
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No que respeita ao património geológico, apesar de na região existirem várias áreas mineiras inativas, 
com potencial patrimonial arqueológico-mineiro-cientifico importante, na área de implantação do projeto 
não há registo de ocorrências que possam ser consideradas de valor patrimonial. 

Relativamente aos recursos minerais metálicos, o projeto situa-se dentro da Faixa Piritosa Ibérica (FPI) 
que constitui a mais importante faixa metalífera nacional conhecida pelo seu elevado potencial em 
massas de sulfuretos polimetálicos maciços, ricos em cobre, zinco, chumbo, prata e outros metais, onde 
se localizam as importantes minas de Neves-Corvo e de Aljustrel. Esta última mina, localiza-se a cerca de 
8 km para sudeste do Circuito Hidráulico Roxo-Sado (que se pretende construir) e também fora do 
respetivo Bloco de Rega. No entanto, uma substancial parte do Campo Mineiro do Gavião, que se 
encontra atualmente concessionado à EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A. (N.º de cadastro 
MNC000014) e onde se conhecem importantes recursos de cobre, zinco e chumbo, será ocupado pelo 

Bloco de Rega de Rio de Moinhos (a cerca de 4 km a Oeste de Aljustrel). 

Devido ao apreciável potencial desta zona em minérios metálicos, a mesma tem sido desde há alguns 
anos objeto de intensa atividade de prospeção e pesquisa de diversos metais, o que ainda se verifica, 
encontrando-se o local de implantação deste projeto dentro de área (Alvalade) atribuída à empresa 
MAEPA – Empreendimentos Mineiros e Participantes, Lda. (N.º de cadastro MNPP00709) para prospeção 
e pesquisa de Cu, Pb, Zn, Sn, Au e Ag e da área (Gavião – Monte das Mesas) atribuída à empresa EDM 
(N.º de cadastro MNPP03112) para prospeção e pesquisa de Cu, Pb, Zn, Ag, Au e minerais associados. 

No que se refere aos recursos minerais não metálicos, na área do projeto afloram unidades geológicas 
detríticas, onde se incluem areias, cascalheiras, arenitos argilosos e argilas com potencialidade em areias 
comuns para construção, tendo sido exploradas nesta área no passado. 

No que concerne à identificação e avaliação de impactes, dos possíveis impactes negativos que possam 

ocorrer relativamente à Geomorfologia e Geologia salientam-se os seguintes: 

 Impactes relacionados com as movimentações de terras e depósito de materiais excedentes 
(fase de construção) – está previsto um volume significativo de movimentações de terras 
relacionadas com escavações, decapagens, aterros e terraplanagens, relacionadas com a 
construção do circuito hidráulico, bloco de rega, rede de drenagem e rede viária. A 
preparação do local de implantação de estaleiro não implicará decapagens nem escavações e 
aterros pelo que os possíveis impactes estarão relacionados apenas com as valas para 
drenagem de águas pluviais. 
O volume de escavação, estimado no EIA, totaliza 610 148 m3 sendo que 346 351 m3 (57 %) 
serão reutilizados na execução de aterros. O material escavado sobrante 263 897 m3 terá que 
ser levado a depósito adequado e devidamente licenciado. Assim, este volume de 
movimentação de terras provocará impactes negativos, diretos, permanentes, locais, de 
média magnitude, minimizáveis e pouco significativos, atendendo ao volume de material 

sobrante que será reutilizado; 
 Impactes relacionados com escavações e aterros (fases de construção e exploração) - 

impacte relacionado com o risco de ocorrência de instabilidade nos taludes, nomeadamente 
relacionados com escavações e aterros de maiores dimensões, decorrentes da fase de 
construção de estaleiros e eventuais acessos provisórios à obra, e do depósito temporário de 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2649 

 

 
Circuito Hidráulico Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega 26 

Projeto de Execução 

materiais relacionados com a escavação da vala para instalação da conduta adutora. 
No entanto, segundo o EIA, a altura máxima dos taludes a executar atingirá 6,5 m o que não 
faz prever que possam constituir fator de instabilidade significativa, se cumpridas as 
inclinações e medidas de estabilização para os taludes constantes do projeto de execução. 
Assim, para as fases de construção e exploração consideram-se como impactes negativos, 
pouco significativos e de magnitude reduzida. Além da estabilidade dos taludes, as 
escavações e aterros provocarão alterações na morfologia do terreno, o que constituirá um 
impacte negativo, que pode ser minimizado, e se prevê pouco significativo; 

 Aumentos de suscetibilidade à erosão – as ações de desmatação, relacionadas a instalação 
das infraestruturas previstas no projeto, poderão potenciar fenómenos de erosão durante a 
fase de construção, devido à modificação das condições de drenagem superficiais e 

alterações nas condições de infiltração. São impactes negativos, indiretos, localizados, 
temporários, reversíveis, de magnitude reduzida e pouco significativos, face às condições 
atualmente existentes no local e a afetação que representa no território. A falta de 
manutenção e conservação da rede de drenagem poderá provocar alterações no escoamento 
superficial e assim intensificar fenómenos de erosão. 

Relativamente aos Recursos Minerais, verifica-se que grande percentagem da área deste projeto é 
constituída por Blocos de Rega, nos quais serão construídas infraestruturas ligeiras (condutas de rega) e 
dentro dos quais se vai implementar atividade agrícola de regadio, o que se considera não inviabilizar o 
futuro aproveitamento de recursos minerais que aí já possam ser conhecidos ou vir a ser encontrados no 
futuro. 

Apenas numa reduzida área do projeto, que corresponde ao Adutor Roxo-Sado, será implantada uma 
infraestrutura maior e definitiva que impossibilitará o aproveitamento de eventuais recursos que aí 

possam existir, mas que ocupará uma estreita faixa do terreno e se situa numa zona afastada dos 
principais recursos minerais conhecidos na área de Aljustrel. 

Verifica-se que o proponente encetou contatos com os concessionários das servidões mineiras desta área, 
atrás referidas, o que possibilitou efetuar uma adequada identificação, avaliação e minimização dos 
impactes sobre os recursos conhecidos. 

No que se refere às medidas de minimização previstas relativamente à Geomorfologia e Geologia, 
consideram-se adequadas as medidas especificadas no anexo I ao SGA, nomeadamente as relacionadas 
com as referidas em “II.3 Movimentação de Terras” bem como as referidas no EIA, em 9.2. Devem ainda 
ser adotadas como medidas de minimização as medidas de proteção para a estabilidade de taludes 
definidas no projeto de execução, que são referidas no EIA em 7.2.2.2., nomeadamente: 

 Os taludes de escavação e aterro dos reservatórios 1, 2 e 3 devem ter inclinação 1V/2H; 
 Os taludes de aterro exteriores dos reservatórios devem ser revestidos com camada de 

0,20 m de terra vegetal e os taludes interiores devem ser revestidos com telas 
impermeabilizantes (geomembrana), ancoradas no coroamento do aterro, recorrendo a 
fixação por enterramento em vala, de forma a evitar o seu deslizamento; 

 Os taludes entre o substrato geológico e o material de recobrimento da vala do Adutor Roxo-
Sado devem variar entre o vertical (pano inferior) e uma inclinação 1V/1,5H (pano superior); 
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 Os taludes definitivos da rede viária devem ter uma inclinação 1V/1,5H e ser revestidos com 
uma camada de terra vegetal 

Considera-se que deverá ainda ser adotada a seguinte medida: 

Na eventualidade de, durante as escavações, se encontrar qualquer património geológico de valor 
arqueológico ou científico tal facto deverá ser comunicado ao LNEG para avaliação do mesmo. 

A existência da concessão mineira (EDM) e das áreas de prospeção e pesquisa atribuídas à MAEPA e à 
EDM, determina a necessidade de uma boa articulação com estas empresas, de forma a procurar 
minimizar o impacte deste projeto sobre os recursos minerais evidenciados e, se tal for necessário, virem 
a ser implementas as devidas medidas de minimização. Deste modo, considera-se que deverá ser 
assegurada a compatibilização do projeto com a área de concessão mineira e com os trabalhos de 

prospeção e pesquisa, atuais e futuros, dos depósitos minerais existentes na área atribuída às empresas: 
MAEPA - Empreendimentos Mineiros e Participações, Lda. (MNPP00709); e EDM - Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro, S.A. (MNC000014; MNPP03112). 

Face à apreciação acima efetuada, considera-se que a implementação do projeto “Circuito Hidráulico 
Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega” acarretará impactes ambientais negativos nos descritores 
Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais que, no entanto, se prevê serem reduzidos e de baixa 
significância. Assim, considera-se que não há aspetos impeditivos para a implantação do projeto desde 
que sejam efetivamente cumpridas as medidas de minimização e a condicionante acima referida. 

 

5.2. RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

O projeto localiza-se nos concelhos de Aljustrel e Santiago do Cacém e está inserido na área de jurisdição 

territorial da ARH do Alentejo, nomeadamente na Região Hidrográfica 6 (Sado e Mira). 

A caraterização da situação ambiental de referência efetuada no EIA e a avaliação dos impactes, nas 
diferentes fases, abrange de forma adequada os fatores ambientais de recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos, destacando-se a utilização de informação bastante atualizada. 

A área do projeto abrange o Sistema Aquífero da Bacia de Alvalade e o Sistema Aquífero da Bacia do 
Tejo-Sado, sistemas multicamada caraterizados por um potencial hidrogeológico médio, associado a 
formações geológicas de permeabilidade baixa a elevada e vulnerabilidade à contaminação baixa a 
elevada, devido à existência de formações rochosas areno-argilosas, de origem sedimentar e com 
permeabilidades muito distintas. 

Na área do projeto, para além de pequenas linhas de água, de caráter temporário, existem linhas de 
água principais (e respetivos afluentes), que irão ser cruzadas pela conduta adutora, integradas nas 

bacias das ribeiras do Roxo e da Messejana. O traçado da conduta, na área da albufeira da Daroeira, será 
efetuado sob o leito desta, numa extensão de 450 m. 

Na envolvente próxima da conduta projetada, não foram identificadas captações superficiais ou 
subterrâneas que constituam origens de abastecimento público. 
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Ainda relativamente ao fator ambiental analisado e tendo presente as caraterísticas deste projeto no que 
se relaciona com tratar-se de uma estrutura linear enterrada, considera-se que, globalmente, não se 
verificarão impactes negativos significativos nos recursos hídricos (superficiais ou subterrâneos) e que os 
principais impactes se poderão verificar, potencialmente, nas fases de construção e de exploração. 

Durante a fase de construção poderão produzir-se impactes associados à implantação e funcionamento 
do estaleiro da obra, à movimentação de terras e deslocação de maquinaria e à abertura de valas para 
instalação da conduta, com a eventual afetação de linhas de água, por aumento de sedimentos ou 
ocorrência de derrames acidentais de substâncias contaminantes. Não obstante, consideram-se estes 
impactes negativos potenciais como diretos, temporários, localizados, imediatos, de baixas magnitude e 
significância e reversíveis. 

Na fase de exploração os potenciais impactes sobre os recursos hídricos relacionados com a presença e 

exploração da conduta e respetivos órgãos, podem considerar-se como impactes negativos potenciais, 
indiretos, temporários, pouco prováveis, localizados, de reduzidas magnitude, mas significativos e 
mitigáveis. 

Esta conclusão decorre do facto de a conduta transportar água de mistura das bacias hidrográficas do 
Guadiana e do Sado, a partir da albufeira do Roxo (que pode receber reforço de água com origem na 
albufeira de Alqueva), podendo afetar potencialmente as espécies aquáticas endémicas da bacia do Sado 
num dos seguintes casos: 

 Existência de alguma rotura com dimensão que provoque a subida da água à superfície do 
terreno e o seu posterior escoamento para a rede de drenagem natural; 

 Existência de descargas de fundo em pontos baixos do traçado da conduta. 

No entanto, na eventualidade de ocorrer algumas ou as duas situações indicadas, o facto da conduta se 

desenvolver sempre enterrada e o solo funcionar como filtro natural, minimizará os efeitos destas 
potenciais ocorrências. 

Ainda na fase de exploração, a componente do projeto associada ao bloco de rega implicará um aumento 
da aplicação de nutrientes e produtos fitofármacos, que poderão ser drenados para os meios hídricos 
superficiais e subterrâneos. Os potenciais impactes incidirão sobre a qualidade dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos, podendo considerar-se como impactes negativos permanentes, certos, 
localizados, de média magnitude, pouco significativos (nos recursos hídricos superficiais) / significativos a 
médio/longo prazos (nos recursos hídricos subterrâneos) e mitigáveis. 

Na fase de desativação são expetáveis impactes negativos sobre os recursos hídricos, semelhantes aos da 
fase de construção. 

A mitigação dos potenciais impactes poderá ser garantida através da adoção de boas práticas de gestão 

ambiental durante as fases de construção e de exploração (adoção de boas práticas agrícolas), bem como 
da aplicação das medidas de minimização propostas no EIA e com reflexos nos recursos hídricos 
(medidas indicadas no volume 2 do Relatório - capítulo 9.5), nomeadamente a elaboração e aplicação do 
Sistema de Gestão Ambiental proposto no EIA, com aplicação durante a obra de construção. 
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Face às caraterísticas do projeto, valida-se o programa de monitorização proposto no EIA (capítulo 11.2 - 
Recursos Hídricos), que deverá ser integralmente aplicado como é proposto, em termos de locais a 
amostrar, parâmetros a determinar analiticamente, frequência de amostragem, métodos de amostragem 
e análise dos dados obtidos, tanto para os recursos hídricos superficiais, como subterrâneos. Deverá ser 
assegurado o proposto na página 578 do Relatório, no que se refere à possibilidade de ser estudada uma 
alternativa para a localização de um segundo ponto de amostragem, aquando da integração no Programa 
de Monitorização Global do EFMA, do programa de monitorização associado a este projeto. 

Em conclusão, considera-se no âmbito do presente procedimento de AIA, que este projeto reúne as 
condições necessárias para ser sujeito à emissão de Parecer Favorável, condicionado à aplicação das 
medidas de minimização indicadas neste Parecer. 

 

5.3. ECOLOGIA 

Segundo o EIA, no que respeita à flora e vegetação, as formações com interesse presentes na área de 
estudo restringem-se a uma mancha constituída pelos Habitats 92A0pt3 [salgueirais arbóreos de 
borrazeira negra (Salix atrocinerea) com Vitis vinifera subsp. sylvestris, que se desenvolvem em solos 
arenosos, na margem de linhas de água permanentes] e 91B0 [bosques edafo-higrófilos não ripícolas de 
freixo que se desenvolvem tipicamente nos terraços aluviais. A comunidade observada correspondente a 
este Habitat é dominada por Fraxinus angustifólia, registando-se ainda a presença de Quercus x mixta 
(Q. suber x Q. rotundifolia), Rhamnus alaternus, Rubus ulmifolius, Scirpoides holoschoenus, Arum 
italicum], em bom estado de conservação, que será diretamente afetada pela implantação do projeto em 
análise. 

A comunidade faunística presente na área de estudo é bastante diversificada, incluindo algumas espécies 

com estatuto de ameaça, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, particularmente 
de mamíferos e aves. Ocorrem ainda diversas espécies legalmente protegidas, que estão inseridas nos 
anexos A-I, B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99 (conforme revisto pelo Decreto-Lei n.º 49/2005), sendo 
que as espécies de aves mais sensíveis estão sobretudo associadas às zonas agrícolas dominadas pela 
rotação cereal de sequeiro/pousio, enquanto as espécies de mamíferos com estatuto de ameaça estão 
mais associadas a sistemas arborizados, nomeadamente, montado e galerias ripícolas. 

Para a avifauna, destaca-se a ocorrência potencial de duas espécies estepárias de elevada relevância 
conservacionista: o Sisão Tetrax tetrax e a Abetarda Otis tarda. Quanto aos mamíferos, os dados 
recolhidos destacam para a área de estudo o Rato de Cabrera Microtus cabrerae. 

No entanto, o EIA (bem como a restante documentação apresentada em resposta às solicitações da CA) 
não apresenta uma caracterização, no que respeita ao estado ecológico das linhas de água, ao nível do 
grupo dos peixes de água doce, bivalves e macroinvertebrados. 

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTES 

Pese embora as solicitações da CA, na documentação apresentada não é efetuada uma correta avaliação 
dos impactes sobre os valores naturais, nomeadamente para a fase de construção, uma vez que não é 
apresentada a potencial afetação relativa aos diferentes grupos da fauna, quanto às obras previstas (ao 
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nível das infraestruturas, circuito hidráulico, rede de drenagem, rede viária, rede de rega, terras de 
empréstimo, etc). 

É feita uma avaliação dos impactes previstos, quer ao nível da fase de construção quer ao nível da fase 
de exploração, para as espécies da fauna e flora, mas com uma abordagem muito geral. 

A avifauna particularmente afetada, serão as aves estepárias no que respeita à fragmentação do habitat 
por intensificação da exploração do regadio, que implicará a transformação do regime agrícola de 
sequeiro para regadio, o que determina alterações ao nível das condições do habitat destas áreas. 

Quanto ao grupo dos peixes de água doce, bivalves e macroinvertebrados o EIA, para além de não 
caracterizar na situação de referência destes grupos, não estuda nem efetua qualquer análise de 
impactes do projeto sobre estes valores. 

A área classificada da Rede Natura 2000 mais próxima é Zona de Proteção Especial de Castro Verde – 
(PTZPE 0046) a cerca de 9 km, não sendo feita uma análise de impactes associados à perda de 
conectividade entre áreas classificadas, aspeto que se justificaria face à localização da área de estudo em 
posição intermédia entre a ZPE de Castro Verde e o estuário do Sado e ou do Tejo.  

Por último, não foram identificados eventuais impactes cumulativos com as outras infraestruturas do 
EFMA na região. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

São apresentadas as seguintes medidas de caráter geral relativamente ao fator Ecologia, as quais visam 
minimizar impactes sobre espécies e ecossistemas: 

 Os estaleiros e parques de materiais devem ser restringidos ao absolutamente necessário e 
devem ser vedados, de forma a restringir os impactes do seu normal funcionamento e para que o 
movimento das máquinas não cause estragos fora da área definida (MM.APA.08). 

 Os acessos temporários deverão ser planeados utilizando, sempre que possível, acessos já 
existentes. 

 As ações de desmatação devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a 
execução da obra (MM.APA.09). 

 Para minimizar os impactes temporários decorrentes da presença e movimentação de maquinaria, 
nomeadamente no que respeita ao aumento de substâncias em suspensão, deverá ser garantida 
a aspersão regular, em períodos secos e ventosos, das zonas de trabalho e acessos, onde ocorre 
a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras (MM.APA.37). 

 Durante os trabalhos de construção do adutor Roxo/Sado, a área de projeto deverá ser 
fisicamente delimitada quando a vegetação circundante é constituída por comunidades 
classificáveis como Habitats da Diretiva, nomeadamente no atravessamento da ribeira do Roxo, 
para que a afetação da vegetação ripícola se restrinja ao mínimo necessário para a execução dos 
trabalhos. 

 Na construção das várias infraestruturas, sempre que possível do ponto de vista da engenharia 
hidráulica, desviar localmente as mesmas, nomeadamente das condutas, de modo a evitar a 
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destruição de espécies arbóreas, nomeadamente as que se localizam dentro das áreas de 
montado cartografadas. 

 Após a conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho 
devem ser totalmente limpos, para evitar a permanência de materiais (óleos, resinas, etc.) que, 
mesmo em baixas concentrações, podem comprometer, a longo prazo, a qualidade do solo e da 
água das linhas de água existentes na zona, por infiltração no solo. 

 Os trabalhos de construção deverão decorrer preferencialmente durante o período de estiagem e 
durante um período de tempo reduzido. Será preferível ter várias frentes de obra abertas ao 
mesmo tempo para que os trabalhos sejam terminados de forma rápida evitando-se períodos de 
perturbação prolongados. 

 Em caso de chuva, promover o salvamento de anfíbios que eventualmente venham a ficar retidos 
nas valas. 

Não obstante, o EIA (bem como a documentação posteriormente apresentada) não apresenta uma carta 
de áreas sensíveis do ponto de vista ecológico, para as quais seja necessário, entre outros aspetos, a 
definição de condicionantes ao movimento de máquinas e pessoas. Estas condicionantes deveriam estar 
associadas aos locais de maior probabilidade de ocorrência de reprodução das espécies da fauna com 
maior interesse de conservação (com destaque para as espécies de aves identificadas), devendo ter sido 
previsto, nomeadamente, condicionantes temporais para o período reprodutor das mesmas, 
compreendido entre 15 de março e 30 de junho. 

Relativamente aos corredores ripícolas, apesar de alguns se encontrarem degradados, considera-se que 
deverão ser implementadas medidas que visem promover os corredores ripícolas existentes, enquanto 
meio de dispersão natural da fauna e com vista a assegurar a conectividade entre as áreas classificadas 
existentes na proximidade da área de incidência do projeto. Estas medidas poderão passar por ações de 

beneficiação da galeria ripícola ao nível da área de incidência do projeto. 

Deverão ser previstas igualmente medidas específicas para o habitat "Q. suber x Q. rotundifolia,” de 
acordo com a afetação do mesmo, uma vez que se trata de um habitat prioritário. 

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

Embora o EIA não contemple medidas de compensação, considera-se que relativamente às aves 
estepárias, apesar da sua ocorrência na área de estudo não ser significativa (sendo no entanto regular), o 
elevado grau de fragmentação dos habitats e a rarefação de habitat adequado (nomeadamente devido à 
atual implantação da área de regadio do EFMA na região e a futura intensificação e aumento da área de 
regadio do Roxo) contribuirá para um agravamento do fator de exclusão desta área em relação a este 
grupo de espécies. 

Neste sentido, não se considera necessária a desafetação de áreas do bloco de rega e/ou a definição de 

um modelo de gestão agrícola que assegure a manutenção do habitat estepário. No entanto, face à 
importância da avifauna estepária (atendendo ao seu estatuto de conservação desfavorável), considera-
se que deverá ser implementado um programa vocacionado para o aumento da disponibilidade trófica 
das aves estepárias, onde entre outros aspetos, deverão ser previstas ações de promoção de mosaico 
agrícola extensivo e culturas agrícolas de sequeiro, favoráveis às aves estepárias (pe. leguminosas). A 
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extensão da área a intervencionar (mediante acordos/protocolos com proprietários e/ou gestores) deverá 
ser definida em função da percentagem da área atual de sequeiro afetada com este projeto. 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Embora não esteja prevista a monitorização das aves estepárias, esta deverá ser alvo de um plano de 
monitorização nas áreas de compensação definidas, de acordo com a seguinte metodologia: 

A monitorização de aves estepárias deve incidir, pelo menos, sobre a abetarda e o sisão. 

Parâmetros a monitorizar: 

 Áreas de ocorrência das espécies de aves estepárias; 

 Estimativas dos efetivos ocorrentes na área de compensação/indivíduos reprodutores 
(discriminado por tipo de habitat); 

 Abundâncias relativas e total (quando possível) e densidade; 

 Utilização observada no habitat (alimentação, nidificação, descanso, etc.); 

 Níveis de produtividade/sucesso reprodutor, pelo menos para a abetarda. 

Metodologia: 

Amostragem Atlas 

Prospeção de aves em quadrículas de 1x1 km do sistema Hayford-Gauss. A visita deverá ter uma duração 
de 15 a 30 minutos por quadrícula. As amostragens deverão ser realizadas em dois períodos anuais, na 
primavera para caracterizar as comunidades nidificantes (com início em março/abril) e no outono/inverno 
para caracterizar as comunidades invernantes. Deverá ser privilegiado os percursos de automóvel. 

Amostragem complementar de estimativas populacionais de aves 

No caso da abetarda deverão ser realizados percursos automóveis a velocidade reduzida e com pontos de 
paragem para observação, ao longo de estradas e caminhos que cubram toda a área, evitando horas de 
maior calor e dias com atividade venatória. Durante estes transectos deverão ser anotados todos os 
contactos em mapa específico, usos do solo em questão e localização com GPS. Esta amostragem 
complementar deverá ser realizada na primavera, no verão e no período outono/inverno. 

Quanto ao sisão, deverá ser realizada amostragem complementar nos períodos de primavera, Pós-
reprodução e inverno. Na primavera, deverão ser efetuadas contagens de machos de sisão, nas primeiras 
e últimas três horas do dia, Os pontos de amostragem não deverão coincidir com caminhos alcatroados, 
devem distar entre si pelo menos 650 m, devem afastar-se 300 m de povoações, de casas habitadas, de 
estradas alcatroadas e do limite da área de estudo. Os pontos de amostragem devem ser prospetados 
durante dez minutos, sendo registos os machos num raio de 250 m. No Período pós-reprodutor e inverno, 
deverão ser percorridos transectos de forma a cobrir toda a área de estudo com paragens frequentes. 

Deverão ser adotada uma metodologia semelhante à adotada para os sisões durante a primavera, para as 
restantes aves estepárias nomeadamente a calhandra-real e o cortiçol-de-barriga preta baseada em 
pontos de escuta. Finalmente, para o tartaranhão-caçador (e outras espécies de aves de rapina), a 
metodologia deverá ser baseada na realização de transectos, a baixa velocidade ao longo de estradas e 
caminhos que cubram as áreas de ocorrência provável da espécie, a semelhança do utilizado para as 
abetardas. 
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Por outro lado, face à natureza do projeto e tendo em conta que a intensificação agrícola conduz à 
degradação da qualidade ecológica das linhas de água recetoras e à alteração das comunidades 
aquáticas, podendo contribuir para a perda ou substituição de espécies e/ou comunidades inteiras na 
área afetada. 

Deverá ser igualmente apresentado um programa de monitorização sobre estado ecológico das linhas de 
água e onde entre outros grupos deverão constar o grupo dos peixes de água doce, bivalves e 
macroinvertebrados, para a área de estudo. 

Neste plano de monitorização deverão ser monitorizados os seguintes parâmetros/índices: 

 Fitobentos - Índice da Comunidade Económica Europeia (CEE); 

 Macroinvertebrados bentónicos – Iberian Biological Monitoring Party (IBMWP) e o Índice 

Português de Invertebrados do Sul (IPtIS); 

 Macrófitos aquáticos - Índice Mean Trophic Rank (MTR), Índice de Vegetação Riparia (IVR), 
Índice de Qualidade do Bosque Ribeirinho (QBR); 

 Fauna piscícola - Índice de Integridade Biótica (IIB); Composição, abundância, estrutura etária e 
existência de malformações/parasitas da fauna piscícola; 

 Parâmetros físico-químicos gerais e poluentes específicos de suporte aos elementos biológicos; 

 Elementos hidromorfológicos dos sistemas lóticos através do River Habitat Survey; 

 Abundância e riqueza específica da comunidade de bivalves dulçaquícolas ao longo da linha de 
água recetora do efluente e até ao estuário do Sado; 

 Identificação dos principais núcleos populacionais para as diferentes espécies encontradas ao 
longo da linha de água recetora do efluente e até ao estuário do Sado. 

LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Não se identificam lacunas que coloquem em causa as conclusões do EIA. Não obstante, não é 
incorporada informação existente na área de estudo relativamente ao habitat “charcos temporários” 
(Plano de Conservação para os Charcos Temporários Mediterrânicos da região de implementação do 
EFMA – EDIA 2009) e à espécie sisão (Projeto Life - Conservação do Sisão no Alentejo (SPEA/ICNB), nem 
para o grupo, bivalves (ICN 2006) e peixes de água doce (ICNF - http://www.cartapiscicola.org/). 

SÍNTESE CONCLUSIVA 

Tendo em conta o exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável condicionado à 
concretização dos seguintes aspetos, para além dos programas de monitorização e aplicação das medidas 
de minimização e compensação enunciadas. 

No âmbito da concretização do projeto do Circuito Hidráulico Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega, está 
prevista a adução à albufeira da Daroeira para reforço das suas disponibilidades hídricas. A barragem da 

Daroeira (construída em 1953 e em exploração) passará assim armazenar água de mistura da bacia 
hidrográfica do Guadiana e da bacia hidrográfica do Sado. 

Face aos impactes, do ponto de vista da Ecologia, que representa a descarga/manutenção dos caudais 
ecológicos na gestão dos recursos hídricos, reveste-se de importância determinante a necessidade de 
apresentação das adequadas medidas de minimização, com vista a evitar que os caudais transferidos da 

http://www.cartapiscicola.org/
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albufeira de Alqueva, que se localiza na bacia do Guadiana, atinjam o meio hídrico da bacia do Sado. Esta 
situação é similar à de outros projetos do EFMA (do subsistema de Alqueva – Bloco do Baixo Alentejo) 
objeto de anteriores procedimentos de AIA, referindo-se, a título de exemplo, o “Adutor de Vale do Gaio 
(Troço 4) e Central Hidroelétrica”. 

Caso não seja implementado, tal como mais abaixo se refere, o sistema de microfiltração (tamização 
seguida de microtamização), para operar com os caudais do EFMA afluentes à albufeira do Roxo, no 
mínimo com malhagem de 0,15 mm, a localizar no circuito hidráulico entre as albufeiras do Penedrão e 
do Roxo (a montante da central mini-hídrica) e, uma vez que, caso se verifiquem condições de estrema 
pluviosidade, poderá existir a necessidade de libertar água através do descarregador de emergência da 
albufeira da Daroeira, deverão ser apresentadas as medidas previstas para evitar a contaminação 
genética entre organismos das duas bacias hidrográficas, uma vez que o descarregador de emergência 

debita diretamente para a bacia do Sado. 

Face aos potenciais impactes decorrentes das situações acima mencionadas, uma vez que, caso as 
mesmas se concretizem, poderá existir algum valor que possa ficar comprometido, deverá ser 
apresentada a seguinte informação, devendo esta ser alvo de avaliação: 

 Caracterização da situação de referência da albufeira da Daroeira, assim como da linha de água a 
jusante da respetiva barragem (com particular relevo para espécies RELAPE – Raras, Endémicas, 
Localizadas, Ameaçadas e ou em Perigo de Extinção). 

 Apresentar a situação de referência do estado ecológico das linhas de água, onde entre outros 
parâmetros deverão constar a caracterização ao nível do grupo dos peixes de água doce, bivalves 
e macroinvertebrados, referente à situação atual na área de influência do Projeto, de forma a 
possibilitar a respetiva avaliação e quantificação dos potenciais impactes nestas comunidades. 

 Apresentar um plano de emergência com as respetivas medidas de minimização dos eventuais 

impactes, que garantam uma eficaz salvaguarda ao nível do grupo dos peixes de água doce e 
bivalves, em função de um cenário de acidente que provoque roturas na conduta e, por 
conseguinte descargas, da água de mistura Guadiana/Sado nas linhas de água. 

Por outro lado, a concretização do Circuito Hidráulico Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega, deverá ficar 
condicionado à implementação e entrada em funcionamento do sistema de microfiltração (tamização 
seguida de microtamização), para operar com os caudais do EFMA afluentes à albufeira do Roxo, no 
mínimo com malhagem de 0,15 mm, a localizar no circuito hidráulico entre as albufeiras do Penedrão e 
do Roxo (a montante da central mini-hídrica) e dimensionado para tratar um caudal da ordem dos 
5,7 m3/s, de forma a garantir a segurança necessária ao nível ecológico, decorrentes da mistura de águas 
das duas bacias hidrográficas. 

Quanto aos principais impactes suscetíveis de ocorrerem na fase de construção, é espectável que não 
sejam significativos à exceção dos habitats com proteção especial (Habitats 92A0pt3 e 91B0), em que as 

desmatações dos terrenos afetará uma faixa com extensão de cerca de 60 m e cerca de 6,67 ha de 
montado. Esta ação de construção resultará na destruição direta da vegetação nestes locais. 

Desta forma, quanto às quercíneas deverá ser garantida a compensação do abate das quercíneas das 
áreas de montado por plantação em igual número dos exemplares abatidos. Com a finalidade de criar 
uma mancha homogénea, a plantação deverá ser realizada na mesma zona que as restantes 
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compensações de quercíneas resultantes das DIA’s dos vários projetos do EFMA. Na plantação a efetuar, 
deverá ser garantido o acompanhamento das árvores ao longo do seu crescimento, num prazo nunca 
inferior a 20 anos, prevendo mecanismos de proteção da herbivoria e a reposição de exemplares perdidos 
(retancha). A localização e o projeto florestal de acompanhamento das quercíneas deverão merecer a 
aprovação do ICNF. 

 

5.4. SOLOS 

O Circuito Hidráulico Roxo-Sado e respetivo Bloco de Rega compreende uma área de estudo de cerca de 
6.420 ha, em que os solos predominantes são os Solos Mediterrâneos com 65,1 %, seguidos de Solos 
Calcários com 15,7%, Barros com 7,7%, Solos Incipientes com 7% e Solos Hidromórficos com 4,1 %, 

ocorrendo ainda Solos Litólicos Não Húmicos unicamente com 0,1 %. 

Na globalidade da área de estudo a capacidade de uso dos solos é cerca de 81,2% para as classes A, B e 
C (utilização agrícola) e cerca de 12,3% para as classes D e E (utilização agro-florestal e florestal), sendo 
a restante da área composta por complexos das duas utilizações referidas. Especificamente na área do 
bloco de rega os valores são 87,6% das classes A, B e C (utilização agrícola) e 7,3% das classes D e E 
(utilização agro-florestal e florestal). 

Em relação aos riscos de erosão do solo, verifica-se que na maioria da área de estudo (na globalidade do 
projeto) o risco é reduzido (< 8 t/ha/ano), excetuando-se duas zonas do adutor Roxo-Sado que 
apresentam risco baixo (8-15 t/ha/ano) e risco moderado (15-30 t/ha/ano). Em relação especificamente à 
área do bloco de rega, constata-se que a totalidade da área apresenta risco de erosão reduzido. 

Quanto aos riscos de salinização/alcalização dos solos, a área de estudo é caracterizada por apresentar 
44,9% de solos normais, 17,8% de solos alcalizados-salinos ou com risco de salinização e 0,12% de solos 

alcalizados (não salinos), não se tendo identificado a presença de solos salinos. Em relação 
especificamente à área do bloco de rega a situação é diferente, havendo 71,5% de solos normais (sem 
risco de salinização/alcalização), 28,3% de solos alcalizados-salinos ou com risco de alcalização e 0,20% 
de solos alcalizados (não salinos). 

Na caracterização da aptidão ao regadio, verifica-se que na área de estudo mais de 81% da superfície 
apresenta aptidão para o regadio, com o predomínio da aptidão elevada (41,2%), 11,8% da área é 
constituída por complexos com aptidão específica e aptidão duvidosa, e 3,5% da área por solos sem 
aptidão para o regadio. Especificamente na área dos blocos de rega, 89,8% tem aptidão para o regadio, 
dos quais 41,6% são de aptidão elevada, 7,1% de aptidão condicionada ou duvidosa e 0,4% de solos 
sem aptidão. É de referir que o estudo de caracterização dos solos e esboço de aptidão ao regadio, 
realizado pelo IHERA, não abrangeu a parte sul do projeto, tendo-se extrapolado para a zona não 
abrangida pelo estudo, a aptidão da zona estudada, com base nos solos presentes e sua capacidade de 

uso. 

Em relação à drenagem, a globalidade da área de estudo apresenta na sua maioria condições de 
drenagem fraca e moderada, e na área do bloco de rega, 34,3% com drenagem boa e moderada e 
65,7% com drenagem insuficiente e fraca. 
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No que concerne à identificação e avaliação de impactes sobre o fator ambiental solo, as principais ações 
geradoras de impactes negativos serão as decorrentes das atividades construtivas relacionadas com a 
implantação das infraestruturas, nomeadamente a implantação do Adutor Roxo-Sado, da conduta 
bidirecional e da rede secundária, a construção dos 3 reservatórios e respetivos edifícios de comando, da 
estação elevatória e das 2 estações de filtragem, a construção e beneficiação da rede viária, e a abertura 
de novas valas de drenagem. Assim, os impactes sobre os solos serão os resultantes de: 

 Ações de decapagem dos solos para implantação das diferentes infraestruturas (adutor, 
reservatórios, estação elevatória, estações de filtragem, conduta bidirecional, rede secundária 
e rede viária); 

 Ocupação permanente dos solos com as infraestruturas construídas - reservatórios, estação 
elevatória, estações de filtragem e caminhos novos; 

 Escavação das valas para o enterramento do Adutor Roxo-Sado, da conduta bidirecional e da 
rede de rega; 

 Compactação dos terrenos devido à movimentação das máquinas e veículos afetos à obra; 
 Riscos de erosão, devido à desarborização e desmatação dos solos para a fase construção e a 

sua exposição aos agentes atmosféricos; 
 Ocupação transitória do solo pelos estaleiros e depósitos temporários de terras sobrantes; 
 Possível contaminação dos solos por um eventual derrame de óleos e/ou combustíveis. 

Estes impactes serão negativos e localizados, sendo que os dois primeiros (decapagem dos solos, 
ocupação do solo pela implantação das diferentes infraestruturas) serão significativos por haver uma 
afetação do solo de carácter permanente, os restantes serão temporários e pouco significativos, pois a 
afetação dos solos é transitória, e serão minimizados pelo cumprimento com o proposto no SGA. 

Na fase de exploração, além dos impactes negativos que têm início na fase de construção e que se 

prolongam a esta fase, que são a ocupação irreversível do solo pela infraestruturas construídas, há ainda 
a considerar os impactes gerados no solo como consequências da prática do regadio. Assim, há que 
considerar os seguintes impactes negativos: 

 Erosão 
 Salinização 
 Alcalização 

A erosão do solo vai depender da erosividade do agente erosivo, da erodibilidade do solo, da fisiografia e 
do tipo de cobertura do terreno, práticas culturais, etc. No EIA é apresentada uma carta de riscos de 
erosão com os solos agrupados em 3 classes. Pela sua análise, verifica-se que a totalidade da área do 
bloco de rega apresenta classe de erosão baixa, pelo que não é expectável que ocorram impactes de 
erosão nos solos. No entanto, para minimizar a possibilidade de ocorrência deste potencial impacte, 
deverão ser seguidas as boas práticas agrícolas e as regras básicas de regadio. 

Em relação à salinização e ou alcalização dos solos, verificou-se na caracterização da situação de 
referência, que no futuro bloco de rega os solos normais dominam a área com 71,5%, havendo solos 
alcalizado-salinos em 28,3% da área e solos alcalizados em 0,2 %. Quanto aos riscos de 
salinização/alcalização, apurou-se que cerca de 71,5% da área apresenta riscos baixos e cerca de 28,5% 
da área poderá vir a apresentar riscos altos, se a água de rega não apresentar qualidade e/ou não forem 
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seguidas medidas preventivas. A intensificação cultural, com o consequente maior uso de fertilizantes, e a 
eventual má qualidade da água de rega poderão propiciar as condições para que estes impactes possam 
ocorrer. Para minimizar estes potenciais impactes o EIA preconiza o emprego de boas práticas agrícolas e 
boas práticas de regadio. É também de destacar, que com o programa de monitorização proposto para os 
solos, os riscos de salinização/alcalização serão devidamente acompanhados e poderão ser controlados. 
Estes impactes poderão ir de pouco significativos a significativos, dependendo da área afetada apresentar 
menor ou maior risco. 

Como impacte positivo, tem-se que a implementação do regadio ao possibilitar uma maior e melhor 
utilização do potencial agrícola dos solos, terá como consequência um maior desenvolvimento da 
atividade agrícola, e originará impactes muito significativos e permanentes. 

Concorda-se na generalidade, com as medidas de minimização apresentadas no EIA, devendo no entanto 

ser acrescentadas novas medidas de carácter específico para as fases de construção e de exploração, 
com a seguinte redação: 

Fase de construção 

Ao longo do traçado das condutas, e sempre que tecnicamente possível, os solos provenientes das 
escavações deverão ser utilizados no revestimento das condutas com a reposição no mesmo local e 
mantendo a sequência dos horizontes ou camadas de solo. 

Fase de exploração 

Caso se detetem indícios de alcalização e com o objetivo de substituir o sódio de troca pelo cálcio, 
disponibilizando o sódio libertado para ser arrastado por lavagem, considera-se necessário o estudo e a 
implementação das seguintes medidas: 

a) Dotações de água de rega adequadas; 

b) Adoção de uma rede de drenagem eficiente; 

c) Escolha de métodos de rega adequados; 

d) Aplicação de gesso. 

Considera-se que o Plano de Monitorização de Solos proposto é adequado, devendo ser antecedido duma 
caracterização da situação de referência, a realizar antes do início da fase de obra. 

Da análise dos impactes do projeto sobre fator ambiental Solos, conclui-se que na sua globalidade se 
apresenta ambientalmente viável, não tendo sido identificado nenhum impacte que, pela sua gravidade, 
possa pôr em causa a sua realização. 
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5.5. USOS DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

5.5.1. Uso do Solo 

Na área de construção das infraestruturas do projeto, verifica-se como principal ocupação do solo: 

 Adutor Roxo - Sado (12 ha/35 %): áreas agrícolas (9 ha/25 %); montado (2 ha/5 %); 
 Reservatórios e Estação Elevatória (11 ha/32 %): áreas agrícolas (9 ha/26 %); 

montado (1 ha/3 %); 
 Rede Vária (11 ha/33 %): áreas agrícolas (9 ha/26 %); montado (2 ha/7 %). 

Na área a beneficiar pelo Bloco de Rega de Rio de Moinhos, verifica-se como principal ocupação do solo a 
seguinte: 

 Áreas agrícolas (3 777 ha / 93 %); 
 Montado/Floresta (174 ha / 4 %); 
 Floresta (32 ha / 1 %); 
 Planos de água (29 ha / 1 %); 
 Infraestruturas (21 ha / 0,5 %). 

Assim, constata-se que o Projeto: 

 Na fase de construção, prevê alterar 38 ha de solos de uso agrícola para uso de 
infraestruturas (34 ha para construção das várias constituintes do projeto + 4 ha para 
instalação de estaleiro); 

 Na fase de exploração, prevê beneficiar 3 777 ha de solos de uso agrícola. 

No que respeita aos impactes, considera-se não serem expectáveis impactes, na medida em que o 
projeto não irá alterar significativamente o uso predominantemente agrícola da sua área de 

implementação, devido à reduzida alteração de uso agrícola para uso de infraestruturas (34 ha), 
comparativamente com os 3 777 ha de superfície agrícola a beneficiar. 

Face ao exposto, considera-se que o fator “Uso do Solo” não inviabilizará a concretização do projeto 
“Circuito Hidráulico Roxo - Sado e Respetivo Bloco de Rega”. 

 

5.5.2. Ordenamento do Território 

De acordo com os Planos Diretores Municipais, verifica-se a sobreposição do projeto com as seguintes: 

 Classes de Espaço: 
 Aljustrel - Espaço Agrícola, Espaço de Valorização e Proteção Ambiental, Espaço Agro-

Silvo-Pastoril, Rede Rodoviária Nacional e Rede de Estradas Municipais; 
 Santiago do Cacém - Áreas de Proteção e Enquadramento, Áreas de Proteção a Valores 

do Património Natural, Áreas Florestais (Montado de Sobro e Azinho), Áreas Agrícolas 
Complementares e Áreas Afetas a Recursos Hídricos. 
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 Servidões e Condicionantes: 
 Aljustrel - Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN), Rede 

Rodoviária Nacional e Municipal, Concessões Mineiras e Servidão Radioelétrica; 
 Santiago do Cacém - RAN e REN. 

No que respeita às áreas RAN e REN, verifica-se a seguinte afetação, por constituinte do projeto: 

 Adutor Roxo-Sado: 4 ha de RAN e 3 ha de REN; 
 Reservatórios e Estação Elevatória: 4 ha de RAN e 6 ha de REN; 
 Rede Viária: 4 ha de RAN e 5 ha de REN; 
 Bloco de Rega: 1 649 ha de RAN e 1 570 de REN. 

No que respeita a outros Instrumentos de Gestão do Território em vigor, importa referir: 

 O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, aprovado pela 
Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, que define como uma das opções estratégicas territoriais 
para a região Alentejo os projetos constituintes do Empreendimento de Fins Múltiplos de 
Alqueva (EFMA), do qual o projeto é parte constituinte; 

 O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de Agosto, que indica os projetos do EFMA como 
opções estratégicas de ordenamento territorial para a região Alentejo, através da estratégia 
Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional. 

Relativamente à sobreposição do projeto com as Classes de Espaço e Condicionantes identificadas, 
importa referir que o proponente está autorizado a efetuar as ações de obras hidráulicas, acessos, vias de 
comunicação, aterros, escavações nas áreas de RAN e de REN, bem como o corte ou arranque de 
espécies arbóreas legalmente protegidas, de acordo com o Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de fevereiro, o 

qual reconhece o interesse público nacional dos projetos integrantes do EFMA. 

Quanto à sobreposição do projeto com as Servidões identificadas, considera-se que o projeto deverá ficar 
condicionado à compatibilização com as infraestruturas já existentes, nomeadamente, da Eletricidade de 
Portugal, da Estradas de Portugal, da Brisa, das Câmaras Municipais de Aljustrel e Santiago do Cacém, da 
Águas Publicas do Alentejo, da Autoridade Nacional de Comunicações e Associação de Beneficiários do 
Roxo, bem como à obtenção de quaisquer outros pareceres, autorizações e/ou licenças previstos no 
quadro legislativo em vigor, como sejam as entidades com competências específicas nas áreas sujeitas a 
condicionantes e servidões. 

Relativamente à ocupação de Concessões Mineiras, e estando prevista a atividade extrativa por serem 
áreas de elevado ou médio valor geológico-económico, considera-se que o respetivo uso não deverá ficar 
comprometido com a implementação do projeto em apreço. 

Importa ainda referir a necessidade de instalar um estaleiro com 4 ha, bem como levar a depósito terras 
sobrantes, pelo que devem constituir elementos a apresentar para análise e aprovação, antes do início da 
obra, a localização definitiva dos estaleiros e das áreas de depósito de terras sobrantes, assim como os 
planos de desativação dos estaleiros. Sendo ainda referida a necessidade de utilização de material 
proveniente de mancha de empréstimo, necessário para a execução do aterro dos Reservatórios 2 e 3, e 
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uma vez que não é dada qualquer indicação sobre a sua localização e características, esta informação 
deve ser apresentada previamente ao licenciamento do projeto. 

Face ao anteriormente exposto, considera-se que o projeto “Circuito Hidráulico Roxo - Sado e Respetivo 
Bloco de Rega” é exequível, desde que seja dado cumprimento ao mencionado no fator Ordenamento do 
Território. 

 

5.6. SÓCIO-ECONOMIA 

O projeto situa-se nos concelhos de Aljustrel (freguesias de São João de Negrilhos, Messejana, Rio de 
Moinhos e Aljustrel) e de Santiago do Cacém (freguesia de Alvalade, nos últimos 4 km do adutor). 

Os concelhos de Aljustrel e de Santiago do Cacém apresentam, respetivamente: 

 n.º de habitantes: 29 749 e 9 257 / 31 105 e 10 567 (Censos de 2001 / Censos de 2011); 
 % de taxa crescimento efetivo: - 1,16 e - 0,80 (Anuário Estatístico da Região Alentejo 2010); 
 % de índice de envelhecimento: 191 e 196 (Anuário Estatístico da Região Alentejo 2010); 
 % de taxa de desemprego: 15 e 9 (Censos de 2011); 
 Índice de envelhecimento: 224 e 106 (Censos de 2011). 

De acordo com os Censos de 2011, as freguesias de Alvalade e São João de Negrilhos, Messejana, Rio de 
Moinhos e Aljustrel apresentam, respetivamente: 

 n.º de habitantes: 2 098, 1 482, 892, 741 e 5 137; 
 % de taxa de desemprego: 13, 19, 17, 14 e 13; 
 % de taxa de atividade: 50, 41, 40, 40 e 43; 
 Índice de envelhecimento: 224, 305, 377, 229 e 160. 

Assim, nas freguesias abrangidas pelo projeto destaca-se: 

 Variação negativa de efetivos populacionais (Messejana, com perdas na ordem dos 20 %); 
 Índices de envelhecimento muito elevados (São João de Negrilhos e Messejana, superiores a 

300). 

Importa ainda referir que nos concelhos abrangidos pelo projeto: 

 Os produtores agrícolas encontram-se fortemente envelhecidos, com a classe etária 
predominante acima dos 65 anos e tendo cerca de 70 % apenas o ensino básico; 

 A maior parte dos produtores assume a atividade agrícola a tempo parcial (maior 
percentagem de produtores dedicados em exclusivo à atividade encontra-se na freguesia de 
Alvalade, com 45 %). 

No que diz respeito às atividades económicas nos concelhos do projeto, destaca-se: 

 A agricultura, principalmente o olival de regadio onde, no Perímetro do Roxo, se assiste à 
renovação e expansão da superfície instalada; 

 O comércio e os serviços, que contribuem com o maior peso para o Valor Acrescentado Bruto 
(VAB) e para o volume de emprego disponibilizado; 
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 O turismo, que apresenta um desenvolvimento considerável em virtude da variada oferta de 
atrativos e produtos, destacando-se as várias unidades de Turismo em Espaço Rural; 

 As acessibilidades, com ligações rodoviárias diretas ao porto de Sines e aeroporto de Beja. 

Na fase de construção, importa referir que o projeto: 

 Afetará uma superfície de 38 ha; 
 Necessitará cerca de 250 trabalhadores durante cerca de 20 meses; 
 Utilizará os caminhos rurais já existentes nos acessos às frentes de obra. 

Na fase de exploração, importa referir que o projeto: 

 Beneficiará uma superfície de 4 033 ha; 
 Reforçará o abastecimento de água à Zona Industrial e Logística de Sines, quando as 

disponibilidades hídricas no Sistema de Adução de Morgavel sejam insuficientes. 

No que respeita aos principais impactes, na fase de construção será expectável: 

 Impacte positivo significativo, associado ao aumento da procura de bens de consumo e de 
serviços em freguesias onde a taxa de desemprego é elevada e o sector terciário predomina 
quanto à empregabilidade, devido ao aumento do volume de negócios das empresas de 
restauração, hotelaria e construção, pelo afluxo de trabalhadores e técnicos envolvidos na 
obra. O impacte é significativo devido ao elevado número de trabalhadores envolvidos na 
construção; 

 Impacte negativo pouco significativo, associado aos incómodos nas populações residentes 
junto às obras de construção das várias constituintes do projeto, em freguesias onde o 
envelhecimento é acentuado, devido à dificuldade de circulação de pessoas, bens e animais, 
ao aumento dos níveis de ruído e poeiras e à degradação dos pisos dos caminhos rurais. O 

impacte é pouco significativo devido à progressão faseada das frentes de obra. 

Para a fase de exploração será expectável um impacte positivo significativo, associado ao incremento do 
Valor Acrescentado Bruto (VAB) das explorações agrícolas, bem como devido ao aumento da 
produtividade dos solos, à instalação da rede de rega, à beneficiação das redes de drenagem e viária, 
quer devido à dinamização do tecido económico associado à agricultura de regadio, a montante e a 
jusante, pelo aumento de atividades de produção, comercialização de bens e de serviços. O impacte é 
significativo na medida em que o projeto contribuirá para a dinamização da economia local/regional e, 
eventualmente, para a fixação de populações e incremento do emprego, bem como para a melhoria do 
nível de vida, em freguesias onde na última década se verificou uma variação negativa de efetivos 
populacionais. 

No que diz respeito às medidas de minimização e de maximização, consideram-se adequadas as 

propostas no EIA e no seu Aditamento. 

Face ao exposto, considera-se que, no fator Sócio-economia, os impactes identificados favorecem a 
realização do projeto “Circuito Hidráulico Roxo - Sado e Respetivo Bloco de Rega”. 
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5.7. AGROSSISTEMAS 

A caraterização da situação de referência dos agrossistemas e sistemas culturais da zona em estudo foi 
desenvolvida especificamente ao nível das freguesias abrangidas pelo traçado da conduta adutora e da 
área a beneficiar, designadamente as freguesias de Alvalade do concelho de Santiago de Cacém e as 
freguesias de São João de Negrilhos, Messejana, Rio de Moinhos e Aljustrel do Município de Aljustrel, 
sendo complementada com elementos referentes aos respetivos Municípios, às Sub-Regiões do Alentejo 
Litoral e Baixo Alentejo (NUT III) e Alentejo (NUT II).  

As fontes de informação utilizadas foram coligidas com base no Recenseamento Agrícola (RA) de 2009, e 
Recenseamento Geral Agrícola (RGA) de 1999, disponibilizados pelo INE, pelo levantamento de campo 
efetuado e pela bibliografia de âmbito agro-económico disponível. 

Ainda que dos dois concelhos em análise, Santiago do Cacém seja aquele que possui o maior número de 
explorações agrícolas, a maior área de SAU e os maiores valores destas em todas as classes de áreas, ao 
nível das freguesias referenciadas a situação já não é assim tão evidente. 

De fato, na área abrangida pelas freguesias estudadas existem 446 explorações agrícolas com uma área 
de SAU média de 110 ha, sendo as freguesias de Aljustrel (133 ha) e Messejana (107 ha) no Município de 
Aljustrel e a freguesia de Alvalade (115 ha) no concelho de Santiago de Cacém aquelas que apresentam 
os maiores valores de SAU por exploração. O número de blocos com SAU por exploração varia entre 2,1 e 
3,39, verificando-se o valor mais elevado no concelho de Aljustrel. 

Refira-se ainda o aumento relevante da superfície média das explorações agrícolas, com exceção da 
freguesia de Aljustrel que perdeu, em média, 25,5 ha. 

A forma de exploração dominante na área estudada, cerca de 60% a 70%, é a exploração por conta 

própria, sendo a restante área (na sua quase totalidade) explorada por arrendamento, uma vez que, as 
outras formas de exploração são residuais. 

Na distribuição da ocupação cultural do solo, globalmente, predominam as áreas de pastagens 
permanentes e o pousio, sendo de realçar, no concelho de Aljustrel, a primazia das culturas temporárias e 
permanentes, pela elevada percentagem de terras aráveis existentes neste município. 

Relativamente ao tipo de culturas temporárias, são os cereais para grão e as culturas forrageiras, 
enquanto suporte de nutrição do efetivo pecuário, que apresentam valores prevalecentes, com exceção 
da freguesia de Rio de Moinhos, onde predominam as culturas industriais que apresentam alguma 
relevância nas freguesias de Aljustrel e São João de Negrilhos. 

No que diz respeito às culturas permanentes, o olival destinado à produção de azeitona para azeite 
apresenta-se, quer em área, quer em número de explorações, como a cultura de excelência, com valores 
percentuais de área de 93,5 %, 95,5%, 88 %, 70% e 60%, respetivamente nas freguesias de Alvalade, 

Rio de Moinhos, São João de Negrilhos, Aljustrel e Messejana. 

A vinha e os frutos de casca rija são outras culturas permanentes que merecem uma referência. 
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Em relação ao regadio, verifica-se que a superfície irrigável tem uma representação expressiva na área 
das freguesias de São João de Negrilhos (60%) e Alvalade (35%), e que se encontra presente em cerca 
de 64% e 57% das explorações. 

Comparativamente com os elementos referentes a 1999, constata-se que no Alentejo registou-se um 
aumento da área regada em cerca de 17 %, ainda que o número de explorações que utiliza a prática do 
regadio tenha sofrido um decréscimo de 39 %. 

Refira-se ainda que nesta região predomina o regadio individual, representando aproximadamente 75 %, 
verificando-se, no entanto, a predominância do regadio estatal na zona de Aljustrel, pela importância que 
tem no concelho o Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo. 

Na ocupação das áreas de regadio, os cereais para grão (milho e arroz) no Alentejo Litoral e (cevada 

milho e trigo) no Baixo Alentejo, são as culturas temporárias com maior área regada, evidenciando-se o 
olival para a produção de azeite como a cultura permanente mais importante. 

Os métodos de rega mais utilizados são o de aspersão e a introdução progressiva da rega localizada para 
as culturas temporárias e os de micro-aspersão e localizada nas culturas permanentes. 

Em relação ao impactes negativos sobre os agrossistemas, estes decorrerão maioritariamente na fase de 
construção, com a perda de rendimento na exploração agrícola e que serão resultantes da: 

 Afetação da área agrícola e perturbações no maneio e bem-estar dos efetivos pecuários, 
como consequência da presença da frente de obra para a construção das infraestruturas e a 
instalação de estaleiros, que se considera pouco significativo por ser pontual, localizado e 
reversível; 

 Danificação/destruição das culturas, como consequência da circulação de máquinas e viaturas 
afetas à obra e levantamento de poeiras, que se considera pouco significativo por ser 

pontual, localizado e reversível; 
 Diminuição da área da exploração agrícola, como consequência das expropriações e/ou 

restrições ao seu uso. 

Na fase de exploração, a constituição de uma faixa de proteção ao adutor, com restrições de caráter 
permanente às culturas arbóreas, traduz-se num impacte negativo cujo significado será inversamente 
proporcional à dimensão das explorações. 

Os impactes positivos neste fator ambiental pelo carácter estruturante do projeto decorrerão 
essencialmente na fase de exploração, com o reforço do abastecimento de água ao complexo industrial 
de Sines através do sistema adutor de Morgavel, ao reforço da garantia do abastecimento de água de 
rega em anos de escassez ao perímetro de rega de Campilhas e Alto Sado e a diversas explorações, de 
forma a poderem manter as suas áreas de regadio, permitindo assim dar continuidade de uma forma 

sustentada às suas atividades, e à transformação de sequeiro em regadio do novo Bloco de Rega de Rio 
de Moinhos. 

Em síntese, embora durante a fase de construção se gerem impactes negativos sobre as explorações 
agrícolas, estes serão pouco significativos por serem temporários, locais e reversíveis. É no entanto, na 
fase de exploração com as mais-valias do projeto, com a garantia do abastecimento de água, que se 
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gerarão impactes positivos nos agrossistemas, muito significativos e de carácter duradouro, que 
justificam plenamente o projeto, pois serão criadas as condições fundamentais para o pleno 
aproveitamento do potencial agrícola das terras, para criação e manutenção de emprego, para a criação e 
fixação de riqueza, para o crescimento da população e decréscimo do processo de envelhecimento, e 
consequente diminuição da desertificação humana nesta região. 

 

5.8. PAISAGEM 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 
caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com o 
Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de 
Cancela d'Abreu et al. (2004), a área de estudo, a uma escala regional (macroescala), insere-se no 
grande Grupo de Unidades de Paisagem (macroestrutura): Grupo de unidades de paisagem S – Baixo 
Alentejo. Das unidades homogéneas de paisagem (UHP) que o constituem, a área de estudo sobrepõe-se 
à Unidade de Paisagem das Terras Fortes do Baixo Alentejo (110) e, dentro desta, insere-se na 
Subunidade de Paisagem 11a. 

A Unidade de Paisagem Terras Fortes do Baixo Alentejo, como aspetos mais marcantes do carácter da 
paisagem, apresenta relevo plano (predomínio da horizontalidade) com extensas áreas cobertas por 
culturas arvenses de sequeiro, por vezes pontuadas por povoamentos florestais descontínuos, de relativa 
pequena área, isolados e dispersos. O povoamento é caracterizado por ser concentrado nos centros 
urbanos, existindo pontualmente os “montes” que são edificações de apoio à agricultura. 

Por sua vez, a Subunidade de Paisagem 11a é caracterizada pela presença dominante da agricultura em 
regime intensivo de regadio, correspondente essencialmente ao perímetro hidroagrícola do Roxo, onde é 

frequente a presença de inúmeras estruturas/infraestruturas de rega (pivots), descaracterizantes da 
paisagem. 

Tendo em consideração a escala de projeto, foram ainda definidas subunidades homogéneas (SHP) de 
paisagem, de acordo com o uso atual do solo e que ocorrem transversalmente às duas anteriores 
unidades de paisagem: 

a) Áreas Urbanas 
b) Áreas Agrícolas 
c) Áreas Florestais 
d) Áreas de Galeria Ripícola (linhas de água) 

A subunidade “Áreas Agrícolas” é claramente dominante em termos de área, constituindo-se como a 
matriz do território em análise. 

A análise da Paisagem compreende ainda uma componente cénica, caracterizada com base em três 
parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. O EIA estuda estes parâmetros com 
base nas subunidades anteriormente definidas, assumindo-os uniformes dentro de cada unidade 
considerada, não refletindo no entanto a relação de cada uma delas com o espaço exterior a cada um 
delas e vice-versa. 
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No que respeita a esta análise, a área de estudo classifica-se da seguinte forma: 

Subunidades de Paisagem Qualidade Visual Capacidade de absorção 
visual 

Sensibilidade paisagística 

Áreas Urbanas Média Média Média 

Áreas Agrícolas Elevada Baixa Elevada 

Áreas Florestais Muito Elevada1 Média a Baixa Elevada 

Áreas de Galeria Ripícola Elevada2 Reduzida Elevada 
1 com exceção para as áreas florestais associadas ao eucalipto, embora pontuais, descaracterizadoras da paisagem 
2 com exceção dos troços de cana-comum (Arundo donax), que contribuem para a redução da qualidade cénica da Paisagem 

(Fonte: adaptado do EIA) 

 

A subunidade “Áreas Agrícolas” sendo claramente a matriz da área de estudo, globalmente confere ao 
território em estudo, Qualidade Visual Elevada, onde na qual pontualmente se inserem pequenas 
manchas de média e baixa qualidade visual. Globalmente, esta subunidade revela ter Capacidade de 
Absorção Baixa, pelo que qualquer alteração/perturbação que nela ocorra é potencialmente muito visível 
e, consequentemente, os impactes visuais negativos que lhe possam estar associados, tornam-se mais 
significativos, até pelo maior alcance a que os mesmos se projetam. Neste quadro, a generalidade da 
área de estudo caracteriza-se por apresentar Sensibilidade Visual Elevada. 

Em termos de impactes, verifica-se que as perturbações da fase de construção estão diretamente 
relacionadas com as ações de implementação dos Estaleiros, Redes de Rega, Drenagem e Viária, 
Reservatório, Estações Elevatórias e de Filtragem. Transversalmente e comuns a estas ações construtivas 
far-se-ão sentir impactes: por intrusão visual (presença de elementos estranhos); redução da visibilidade 
(aumento de poeiras); alteração do uso atual do solo (decapagem, desmatagem e desarborização) e 

alteração da morfologia (escavação e aterros). No seu conjunto conduzirão à desorganização visual, 
diminuição da qualidade visual e alteração do carácter da paisagem: 

 Estaleiros, instalação e atividade: determina uma alteração temporária da paisagem no local de 
instalação destas infraestruturas de apoio, assumindo maior impacte visual quando junto a 
povoações ou vias. Impacte negativo, direto, imediato, temporário, local, reversível, de reduzida 
magnitude e pouco significativo. 

Dado, a sua localização só ser definida no âmbito da empreitada, previsivelmente, os impactes 
assumirão esta classificação, desde que as recomendações habituais para a localização e 
manutenção do estaleiro, sejam de todo seguidas. 

 Exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes: esta ação determina uma 
alteração local da paisagem. Impacte negativo, direto, imediato, temporário, local, irreversível, de 

reduzida magnitude e pouco significativo. 

 Rede viária - Construção de novos acessos e beneficiação de acessos existentes: a execução da 
rede viária, obras de arte e sistema de drenagem, implicarão a alteração da paisagem, mas com 
expressão localizada (escavações e aterros), dado que a maior parte das vias apenas serão 
beneficiadas, sendo pouco significativas as situações em que surgirá uma nova via na paisagem, 
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dado também o seu carácter localizado e pontual, no interior da área de estudo. Impacte 
negativo, direto, imediato, permanentes, local, irreversível, de reduzida magnitude e pouco 
significativo. 

 Rede de rega secundária - abertura de valas para instalação de condutas e tubagens enterradas: 
Este tipo de intervenção originará ao longo de cerca de 10 meses, alterações consideráveis ao 
nível da paisagem, uma vez que estas valas se estendem por vários quilómetros e praticamente 
em toda a área de intervenção. As alterações são decorrentes da movimentação de máquinas, da 
desmatação, escavação, depósito de terras e materiais de construção e restantes operações 
associadas à execução da obra. Os impactes previsíveis serão negativos, temporários, área de 
estudo, reversíveis, imediatos, diretos e de magnitude elevada e significativos. 

Referem-se as situações que se consideram mais graves relativamente às intersecções propostas 

realizar nas linhas de água, em particular devido à duplicação de atravessamentos: 

 Pela Conduta Bidirecional: 

 Barranco dos Outeirões com 3 atravessamentos 

 Pela Rede de Rega Secundária: 

 Barranco da Barradinha com 2 atravessamentos 
 Ribeira dos Nabos com 2 atravessamentos 
 Barranco dos Milhouros com 2 atravessamentos 
 Rio de Moinhos 

 Rede de drenagem - reperfilamento: alteração do perfil transversal hidráulico, margens e da 
cobertura vegetal com exposição do solo. Os impactes previsíveis serão negativos, permanentes, 

localizados, irreversíveis, imediatos, diretos e de reduzida magnitude e pouco significativos. 

Os impactes consideram-se pouco significativos, porque se considera, tal como referido no EIA e 
Aditamento, que as intervenções nas linhas de água se reduzirão a uma “limpeza seletiva” da 
vegetação e que ela incidirá em exclusivo sobre a vegetação infestante e que as mesmas serão 
objeto de aplicação de técnicas de engenharia natural, na continuidade dessa operação. Nos 
restantes casos, designados por “reperfilamento da secção” e por isso mais graves, a classificação 
acima considerada para os impactes mantêm-se e decorre do facto de a sua extensão ser 
reduzida. 

 Implantação de adutores e condutas da Rede Primária: determina uma alteração temporária 
(uma vez que as infraestruturas são enterradas) da paisagem no local de instalação destas 
infraestruturas, assumindo maior impacte visual quando junto a povoações, como Aldeia Nova, 
ou vias e com efeitos locais e diretos na intersecção com as linhas de água existentes. Impacte 

negativo, direto, temporário, certo, local, imediato, irreversível e de: 

a) Média magnitude e significativo - na generalidade das situações. 

b) Elevada magnitude muito significativo - nas intersecções e envolvente próxima das vias 
(ER261, EN383 e A2) assim como na intersecção das linhas de água. 
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As situações mais graves consideram-se ter lugar nas áreas que se passam a referir: 

1. Adutor Roxo-Sado 

a) Troço 1 – intersecção com a EN383 e com a A2 - No caso do Troço 1, tendo a 
conduta um diâmetro de 2,3 m, tal facto implica uma vala de dimensões significativas 
cuja terra da escavação será depositada temporariamente ao longo da mesma. Deste 
quadro, resultará expetavelmente um impacte visual negativo e significativo, em 
particular sobre os utentes/observadores temporários da A2, que estabelecerão 
contacto visual com a zona das obras muito antes de chegarem ao ponto de 
intersecção da conduta com a referida via. 

b) Troço 2 – intersecção com a ER261 - No caso do Troço 2, não só as obras que terão 

lugar no atravessamento da via, como as obras que decorrerão na envolvente, a 
montante e a jusante, do ponto de travessia da EN261, serão potencialmente visíveis 
da referida via, cujo impacte se considera negativo, pese ainda, que os mesmos 
serão expetavelmente minimizados pelo facto da referida envolvente ser 
relativamente arborizada, assim como, pelo facto de a própria via ser ladeada por 
elementos de porte arbóreo. 

2. Conduta Bidirecional - dado o facto de a mesma se desenvolver de forma paralela à A2 e 
a menos de 1 km, na maioria dos seus cerca de 4 km, sendo toda essa extensão 
potencialmente visível da referida via, o impacte visual será negativo. Na envolvente de 
cerca de metade do seu traçado, ocorrem alguns exemplares arbóreos, que contribuirão 
para minimizar a perceção visual dos impactes negativos das obras, que se projetam 
sobre os utentes/observadores da A2. As obras na travessia da ER261 e, na extensão do 

troço para Sul da referida via, com cerca de 1 km, até ao R3, serão potencialmente 
visíveis da referida via. Deste quadro resultará, expetavelmente, um impacte visual 
negativo e significativo, em particular sobre os utentes/observadores temporários da 
ER261, que estabelecerão contacto visual com a zona das obras muito antes de 
chegarem ao ponto de intersecção da conduta com a referida via. 

 Construção dos Reservatórios de regularização (R1, R2 e R3) e da Estação Elevatória – 
Execução/Edificação: alteração do uso do solo e efeito de intrusão visual decorrente da 
introdução de elementos estranhos à paisagem, sendo os impactes agravados pelas suas 
dimensões em planta de 31.137 m², de 38.241 m² e de 28.480 m², respetivamente. A esta área, 
acresce toda a perturbação na sua envolvente de acessos e taludes, cuja expressão será também 
vertical. Os impactes assumem maior expressão, devido à reduzida capacidade de absorção visual 
da subunidade “áreas agrícolas” onde serão implantados os referidos reservatórios e estação 
elevatória. Apesar de serem construídos parcialmente em escavação, as suas dimensões, a sua 

forma artificial e a sua localização não contribuem para a minimização dos impactes negativos. 

Impacte negativo, direto, permanente, certo, local, imediato, irreversível, média a elevada 
magnitude e significativo. 

Referem-se as situações mais graves associadas a cada reservatório: 
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1.  Reservatório R1 – situa-se num ponto mais elevado, o que potencia a projeção do 
impacte visual negativo sobre a envolvente, que será expetavelmente sentido na 
povoação de Aldeia Nova e sobre a Estrada de Aldeia Nova. 

2. Reservatório R2 - insere-se num cabeço, onde se localiza um marco geodésico, pelo que 
a sua exposição visual será relevante, acrescido ainda do facto de lhe estar associada a 
construção e presença futura da Estação Elevatória. A via A2 será onde o impacte visual 
será mais sentido. 

3. Reservatório R3 – situa-se a menos de 1 km da A2, onde se fará sentir o impacte visual. 

Os Reservatórios R2 e R3, distam entre si cerca de 4 km, e constituirão, em particular durante as 
obras, dois pontos que se tornarão percecionados de forma negativa pelos utentes/observadores 

temporários da A2 e de forma mais agravada, no período dos 6 meses em que a sua construção 
se sobrepõe temporalmente, assim como com a Conduta Bidirecional. 

Durante a fase de exploração, os impactes previstos são os decorrentes da presença no território dos 
novos volumes das novas estruturas (Estação Elevatória e Reservatórios), infraestruturas lineares 
associadas à rede de rega e viárias, mas sobretudo, da conversão de áreas agrícolas de sequeiro em 
áreas de regadio: 

 Presença da Estação Elevatória: a sua presença é agrava pela inerente alteração topográfica e 
características do local de implantação (junto ao R2). Impacte negativo, direto, permanente, 
certo, local, imediato, irreversível, média magnitude e significativo. 

 Presença dos Reservatórios de regularização (R1, R2 e R3): a sua permanência é agravada pelas 
suas dimensões (R1 com 245x83m, R2 com 180x140 e R3 com 130x130), a que acresce toda a 
alteração topográfica – taludes - da sua envolvente imediata, com carácter definitivo, decorrente 

da sua implantação e dos acessos dedicados. Os impactes serão potencialmente sentidos sobre 
as mesmas áreas e vias, acima referidas para a fase de construção. O seu impacte poderá ser 
reduzido se forem aplicadas as medidas de integração adequadas às situações específicas da 
cada localização. Impacte negativo, direto, permanente, certo, local, imediato, irreversível, média 
magnitude e significativo. 

 Presença de novas culturas: a introdução do regadio conduzirá a uma alteração cultural e, 
consequentemente à conversão de extensas áreas agrícolas de sequeiro em áreas de regadio. A 
substituição das culturas irá repercutir-se negativamente sobre a qualidade cénica e imagem 
tradicional da paisagem, de forma mais expressiva na SHP “Áreas Agrícolas”, uma vez que nas 
restantes subunidades não se verificarão alterações substanciais. A paisagem tenderá a tornar-se 
mais uniforme e monótona ao longo de todo o espaço e tempo, apresentando menor variação 
durante o ano, que terá igualmente reflexos ao nível visual com a criação de uma paisagem mais 

pobre do que a atualmente existente. Impacte negativo, direto, local e regional, reversível, de 
média magnitude e significativo. 
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Relativamente aos impactes cumulativos, a implementação dos diversos circuitos hidráulicos para 
exploração de regadio irá refletir-se numa transformação da imagem tradicional e da memória coletiva da 
paisagem do Alentejo, com impactes visuais negativos, que podem variar no seu grau de significância, 
devido à grande extensão de culturas anuais de sequeiro que serão convertidas para regadio, sendo esta 
cumulativa pela expectável implementação nas restantes áreas envolventes. Considera-se que os 
impactes cumulativos, sobre a paisagem resultantes da implementação conjunta dos vários blocos de 
rega serão negativos, diretos, permanentes, certos, regionais, de média a elevada magnitude e 
significativos. 

Em síntese, a implementação deste Projeto implicará inevitavelmente alterações da Paisagem, quer 
durante a fase de construção quer durante a fase de exploração. Mas, se à implementação das diversas 
estruturas e infraestruturas estão associados certos impactes, dos quais alguns permanecerão no tempo 

(impactes residuais), não de somenos importância será a introdução de culturas de regadio. A mesma 
conduzirá a uma alteração cultural profunda e, consequentemente à conversão de extensas áreas 
agrícolas de sequeiro em áreas de regadio. A substituição das culturas irá repercutir-se negativamente 
sobre a qualidade cénica e imagem tradicional da paisagem. Esta alteração na paisagem será progressiva 
e constituirá uma perda na diversidade paisagística; a paisagem tenderá a tornar-se mais monótona ao 
longo de todo o espaço e mais constante durante o ano. 

Relativamente ao Projeto, várias são as componentes que terão um impacte negativo significativo sobre a 
Paisagem e sobre os observadores temporários e permanentes, reforçados pela sobreposição temporal 
dos períodos de execução das obras de maior relevância.  

Em termos de impactes visuais, eles resultarão em particular da construção e presença futura: 

a) Dos reservatórios (R1, R2 e R3) e da Estação Elevatória. Tais impactes devem-se ao facto destes 

se localizarem na sub-unidade de paisagem “Áreas Agrícolas”, que apresenta Sensibilidade 
Paisagística Elevada, em pontos mais elevados, pelas suas dimensões, pela sua forma artificial, 
por situarem perto de povoações, assim como de vias rodoviárias. 

b) Do Adutor Roxo-Sado (16 km), os impactes serão mais significativos, durante a fase de 
construção, pese embora o carácter temporário dos observadores, em particular na envolvente e 
nos pontos de intersecção com as vias EN383, A2 e ER261. 

c) Da Conduta Bidirecional, os impactes visuais serão mais relevantes durante a fase de construção, 
devido à sua proximidade da área de implementação (cerca de 1 km) com a A2 e, agravado pelo 
facto de a mesma se desenvolver de forma paralela à A2, ao longo de 4 km. 

Dada a existência de algumas manchas florestais isoladas, de alguns elementos arbóreos isolados e 
dispersos e alinhamentos de árvores a ladear as vias (com exceção da A2), no conjunto poderão 
contribuir para a minimização dos impactes visuais, reduzindo o seu alcance visual, mas esse efeito será 

pontual e/ou em pequenas extensões das vias. 

Em termos de impactes estruturais, que não deixam de se constituir simultaneamente como impactes 
visuais, importa referir que, relativamente à rede de rega secundária assim como à Conduta Bidirecional, 
verifica-se que as mesmas ao longo do seu percurso intersectam várias vezes a mesma linha de água, 
que poderiam eventualmente terem sido evitados com pequenas alterações do traçado e privilegiando 
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ainda mais as travessias associadas aos caminhos existentes. Neste quadro, considera-se que são 
impactes negativos e significativos no seu conjunto e que a manutenção e a preservação da integridade 
física das linhas de água assim como da vegetação ripícola autóctone local existente e potencial são 
fundamentais para a valorização da paisagem, inclusive como forma de minimização dos inúmeros 
impactes que incidirão sobre a área de estudo. 

Assim, face ao acima exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável ao Projeto de 
Execução do Circuito Hidráulico Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega, condicionado à execução e 
implementação do Plano de Recuperação Biofísica, cumulativamente com a aplicação da totalidade das 
medidas de minimização expressas neste parecer e demais constantes no EIA e Aditamento. 

Para além das medidas de minimização apresentadas no EIA e também constantes no SGA, considera-se 
que deve existir uma estreita articulação com outros fatores ambientais, nomeadamente com a Ecologia, 

no sentido de haver uma otimização de recursos e de obtenção de sinergias vertidas nas soluções, para 
que o resultado final das intervenções de recuperação ambiental e integração e paisagística seja bem 
sucedido. Contudo, considera-se ainda que devem ser observadas as seguintes orientações e medidas de 
minimização, que visam reforçar e reiterar as já previstas e inscrever outras que se consideram 
pertinentes: 

 Informação a apresentar previamente ao licenciamento 
 Devem ser reavaliadas e ponderadas as duplicações das intersecções com as linhas de 

água, propostas para a Rede de Rega Secundária e Conduta Bidirecional, de forma a 
reduzir potencialmente para metade os atravessamentos. As linhas de águas afetadas 
pela Rede de Rega Secundária são: Barranco da Barradinha; Ribeira dos Nabos; Barranco 
dos Milhouros e Rio de Moinhos. Por sua vez, a Conduta Bidirecional interfere com o 
Barranco dos Outeirões. 

 Deverá ser equacionada a possibilidade de alterar as secções trapezoidais propostas 
como “reperfilamento da secção”, para alguns troços das linhas de água, para um perfil 
sinusoidal. 

 Antes do início da fase de construção deve ser apresentada a seguinte informação 
As linhas de água, intervencionadas no âmbito das operações de “limpeza seletiva” da 
vegetação e “reperfilamento da secção” devem ser objeto de um Projeto de acordo com a 
especificidade de cada uma delas, orientado para a constituição da galeria ripícola 
arbustiva ou arbustiva-arbórea, sendo esta uma operação fundamental para a valorização 
da paisagem, inclusive como forma de minimização dos inúmeros impactes estruturais e 
visuais que incidirão sobre o conjunto das linhas de água, presentes na área de estudo. 

 Medidas a adotar durante a fase de construção 
 Face à necessidade de utilização de terras de empréstimo para a construção dos 

reservatórios, o local de origem para a mesmas, que venha a ser considerado, deve ser 
objeto de inspeção cuidada de forma a confirmar e salvaguardar que no mesmo não 
existem de todo espécies vegetais exóticas invasoras (Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de 
dezembro). 
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 A integração paisagística dos Reservatórios e da Estação Elevatória deve ser mais 
elaborada e cuidada, sendo necessário recorrer a plantações de elementos arbóreos, 
característicos da paisagem local. As plantações podem assumir um carácter informal, de 
forma a repetir o padrão existente de árvores dispersas na envolvente, mas também em 
maciço, conforme ocorre igualmente na envolvente. 
Deve ser considerada a possibilidade de eventuais transplantes de oliveiras existentes nas 
áreas de construção, que possam ser considerados na integração paisagística dos 
Reservatórios e da Estação Elevatória. 

 Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones, para as quais tenha sido 
observado comportamento invasor em território nacional. Esta medida deve ser aplicada 
a toda a área de intervenção. 

 A recuperação das margens dos troços, onde venham a ocorrer perturbações decorrentes 
da obra ou onde se verifique sinais de erosão, deve procurar a implementação de 
soluções de Engenharia Natural associadas à plantação de espécies características da 
galeria ripícola local e em respeito pela formação vegetal (associação) atravessada. 

 O projeto de iluminação deve acautelar todas as situações que conduzam a um excesso 
de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa, em particular na 
Estação Elevatória. Deve ser criteriosa a conceção e a instalação, desde a escolha dos 
tipos de dispositivos – luminárias - e de lâmpadas, à correta e eficiente orientação do 
fluxo de luz, de forma a assegurar a redução da iluminação intrusiva. As luminárias 
devem ser de abertura horizontal e de posição oculta do foco de luz, dentro da proteção 
metálica. Os níveis de luminosidade são fator importante no equilíbrio e manutenção das 
condições ecológicas e à perceção da paisagem. 

 

5.9. PATRIMÓNIO 

Os trabalhos arqueológicos permitiram numa primeira fase recolher informação de índole bibliográfica e 
documental, bem como a partir das bases de dados patrimoniais, e, numa segunda fase, proceder à 
prospeção seletiva de mais de 25% da área total do regadio e sistemática nas áreas das infraestruturas, 
de acordo com o preconizado no Guia Técnico para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental de 
Projetos do EFMA, EDIA, 2008, tendo sido ainda elaboradas Fichas de Sítio para cada uma das 
ocorrências. 

Devido a várias alterações do projeto, de acordo com o EIA a área prospetada seletivamente terá atingido 
os 60,04% do total do bloco de rega, apresentando cerca de 25% da área, boa visibilidade do terreno. 

Segundo o EIA, algumas das ocorrências previamente identificadas apresentam localizações que variam 

conforme a fonte de informação pelo que essa circunstância talvez explique o conjunto de sítios que 
ficaram por relocalizar no âmbito dos trabalhos de campo, tendo-se dado crédito às georreferencias da 
base de dados Endovélico, nomeadamente nos casos dos sítios n.º 6, Anta do Poço de Milhouros (CNS 
12308), n.º 13, Vila do Álamo 1 (CNS 10905) e n.º 14, Vila do Álamo 2 (CNS 10908). 
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Na área de enquadramento e do projeto foram assim identificadas 19 ocorrências patrimoniais tendo-se 
efetuado a relocalização das mesmas, não tendo assim os trabalhos identificado ocorrências 
arqueológicas inéditas. Refira-se que destas, cinco correspondem a elementos edificados arquitetónicos e 
etnográficos: n.º 1, casa de apoio agrícola, contemporânea; n.º 2, barranco de Rio de Moinhos, ponte 
contemporânea; n.º 3, Rio de Moinhos, moinho de vento contemporâneo; n.º 5 Rio de Moinhos 2, casa 
de apoio agrícola, contemporânea; e n.º 7, Montinho, conjunto rural, contemporâneo. 

O EIA atribuiu valor potencial científico elevado às seguintes ocorrências: n.º 4, Milhouros, habitat 
romano (não relocalizado); n.º 6, Anta do Poço de Milhouros, anta (não relocalizada); n.º 8, Herdade do 
Montinho, mina romana, (não relocalizada); n.º 9, Covanco das Mesas 1, eventual casal romano; n.º 10, 
Monte do Serralho 1, eventual habitat moderno; n.º 11, Vale Verde 2, eventual habitat romano; n.º 13, 
Vila do Álamo 1, eventual villa ou casal rústico romano (não relocalizado); n.º 14, Vila do Álamo 2, 

achado isolado, lápide funerária com inscrição (não relocalizada); n.º 15, Messejana, achado isolado, 
inscrição funerária romana em grauvaque; e n.º 16, Monte do Álamo do Meio, possível habitat romano, 
eventualmente correspondente ao sítio Vila do Álamo 1 (CNS 10905). 

Relativamente à análise do valor patrimonial das ocorrências, o EIA considera que a maior parte das 
ocorrências possui Valor Patrimonial de Significado Reduzido (Classe D), tendo atribuído a somente 
quatro Valor Patrimonial de Significado Elevado (Classe B), nomeadamente as acima referidas n.ºs 9, 10, 
11 e 16. 

Sublinha-se que na fase de elaboração do EIA foi consultada a Direção Regional de Cultura do Alentejo 
tendo informado que "não existem, na área do empreendimento previsto, imóveis classificação ou em 
vias de classificação", referindo ainda que "na sua proximidade mas não na área directamente a 
intervencionar, se situa a antiga ponte sobre a ribeira de Campilhas [no concelho de Santiago do Cacém], 
classificada como Imóvel de Interesse Municipal". 

No que concerne à avaliação de impactes e medidas de minimização, de acordo como EIA a avaliação de 
impactes tomou em consideração «os múltiplos agentes de impacte associados a uma empreitada» 
enunciando as ações ou tarefas que na fase de construção poderão produzir impactes diretos negativos 
nas ocorrências patrimoniais, nomeadamente a desmatação, as escavações, as áreas de depósito ou de 
empréstimo, a abertura ou beneficiação de acessos a circulação de maquinaria e a implantação do 
estaleiro. 

Partindo de uma análise da localização das ocorrências face às várias infraestruturas o EIA identifica 
impactes negativos diretos para quatro das ocorrências inventariadas. Assim foi determinado o Valor de 
Impacte Patrimonial cada uma dessas quatro ocorrências, considerando-se como tendo significado médio 
os impactes nas ocorrências n.ºs 9 e 10 e reduzido para as ocorrências n.ºs 2 e 12. 

Já relativamente à ocorrência n.º 9, Covanco das Mesas 1, que apresenta uma pequena mancha de 

materiais cerâmicos, esta será eventualmente afetada por uma conduta de rega, daí a avaliação deste 
impacte como de significado médio. Para a ocorrência n.º 10, Monte do Serralho 1, que corresponde a 
uma mancha de materiais cerâmicos, eventuais vestígios soterrados de uma construção, deverão ser 
afetados pela construção de um caminho, sendo o impacte igualmente avaliado com significado médio. 
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Relativamente à ocorrência n.º 2, Barranco de Rio de Moinhos, ponte em xisto, encontra-se prevista uma 
ação de limpeza seletiva da linha de água, pelo que se avaliou este impacte como tendo significado 
reduzido. O impacte na ocorrência n.º 12, Vale Verde 1, vestígios de superfície modernos, impacte pela 
rede de rega e de drenagem, foi igualmente avaliado como tendo significado reduzido. 

Identifica ainda um impacte indireto na ocorrência n.º 11, Vale Verde 2, a 30 m da rede de rega e a 43 m 
da rede de drenagem. 

O EIA preconiza um conjunto de medidas de minimização gerais e específicas. Para a fase prévia ao início 
da empreitada propõe a realização de sondagens de diagnóstico de modo a confirmar a existência, 
extensão, cronologia, conservação e avaliar o potencial de eventuais contextos arqueológicos 
conservados. Para o sítio n.º 10, Monte do Serralho 1, propõe a execução de sondagens manuais numa 
primeira fase (30 m2) e de sondagens mecânicas numa segunda fase (60 m2). Para os sítios n.º 9, 

Covanco das Mesas 1 e n.º 12, Vale Verde 1, propõe a execução de sondagens mecânicas (60 m2).  

O EIA propõe o levantamento pormenorizado do edificado, e nomeadamente no caso da ocorrência n.º 2, 
propõe que a remoção do coberto vegetal seja efetuado com recurso a meios manuais, empregando 
maquinaria ligeira, devidamente acompanhados por arqueólogo. 

Considera-se que em fase prévia se deverão ainda ser efetuadas novas prospeções com o objetivo de 
colmatar as lacunas de conhecimento/caracterização, nomeadamente devido às várias ocorrências 
arqueológicas não relocalizadas pelo EIA, bem como devido às áreas que não foi possível prospetar por 
se encontrarem vedadas ou devido a terem apresentado visibilidade má. 

Para a fase de construção, o EIA propõe como principal medida cautelar que se efetue para todas as 
fases da obra o «acompanhamento arqueológico permanente e presencial de todas as operações que 
impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos 

de insertes)». Complementarmente ao acompanhamento, poderá ser necessário a execução de 
sondagens de diagnóstico. 

Propõe ainda a vedação dos elementos patrimoniais intercetados pelas infraestruturas e a sinalização 
situados dos situados até 25 m. 

Em síntese, o EIA considera que apesar do valor patrimonial das ocorrências afetadas os impactes 
identificados serão minimizáveis desde que sejam cumpridas as medidas de minimização preconizadas. 

Considera-se que na generalidade as medidas preconizadas são adequadas, requerendo no entanto 
alguns acertos nomeadamente no seu faseamento e redação. 

Conclui-se que este Projeto irá provocar na maioria das ocorrências patrimoniais afetadas impactes de 
significância média a pouco significativos. Os impactes serão assim minimizáveis, se cumpridas as 
medidas de minimização preconizadas e discriminadas no presente Parecer. 
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6. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

As entidades que se pronunciaram, no âmbito da consulta efetuada enquanto entidades externas à CA, 
referiram vários aspetos, dos quais se destacam: 

 A Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), não vê inconveniente à implementação do 
projeto, apesar de identificar a existência de sobreposições com áreas afetas a recursos 
geológicos: 

 Área com contrato de prospeção e pesquisa atribuída à empresa EDM – MNPP03112 – 
Cu, Pb, Zn, Sn, Au e min. associados; 

 Área com contrato de prospeção e pesquisa atribuída à empresa MAEPA – MNPP00709 - 
Cu, Pb, Zn, Sn, Au; 

 Gavião n.º 6 MNC00014 (S, Fe, Cu, Pb, Zn, Ag e Au); 
 Área concessionada para exploração mineira – Aljustrel MNC000009 (S, Cu, Zn, Pb e Ag); 
 Uma área potencial com características geológicas favoráveis à ocorrência de Recursos 

Geológicos (Mn) com possível interesse económico. 

A DGEG refere a necessidade de serem acautelados eventuais conflitos, devendo as obras a 
desenvolver serem objeto de articulação com o concessionário, de modo a não afetar as 
explorações mineiras concessionadas (Gavião e Aljustrel). 

 A Direção Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo) identificando a 
sobreposição parcial do projeto com áreas de RAN, refere a necessidade de ser consultada a 
Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional. Identifica os impactes sobre os solos e usos do 
solo, durante a fase de construção, considerando que globalmente os mesmos são pouco 
significativos. 

Considera que na fase de exploração, devido à intensificação da prática do regadio, os principais 
impactes nos solos poderão decorrer do risco de alcalinização, uma vez que tal se verifica na 
maioria da área do Bloco de Rega de Rio de Moinhos. Deste modo, refere que nas zonas onde os 
solos apresentam risco de alcalinização deverá ser dada especial atenção à qualidade da água de 
rega, devendo privilegiar-se a prática de rega gota-a-gota bem como a aplicação regular de água 
de lavagem, no sentido de evitar a acumulação e sais no solo na zona de enraizamento. Nas 
zonas onde os solos não correm o risco de alcalinização, a rega poderá ser efetuada sem 
restrições. 

Refere ainda, para a fase de exploração, ao nível do uso do solo, que a conversão dos sistemas 
culturais de sequeiro em regadio conduzirá ao aumento da produtividade, da rentabilidade e do 
desenvolvimento no setor primário da região, o que se traduzirá em impactes positivos 

significativos. 

A DRAP Alentejo evidencia ainda a importância de um acompanhamento eficaz da execução das 
componentes do projeto e respetivo controlo, de forma a garantir o cumprimento das medidas 
propostas para minimizar os impactes negativos da sua execução e exploração. 
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 A Brisa – Autoestradas de Portugal, S.A (Brisa) informando ter vindo a acompanhar este 
processo através de contactos com o projetista, refere que as soluções previstas para 
atravessamento da A2 correspondem às que já tinha conhecimento, que genericamente não 
existirão objeções à sua materialização. 

Contudo, face a algumas afirmações constantes da documentação analisada, alerta para alguns 
aspetos que deverão ser respeitados para a adequada materialização dos referidos 
atravessamentos: 

 Não serão admitidos quaisquer constrangimentos e/ou interrupções de tráfego na A2, 
decorrentes dos diversos trabalhos associados a esta intervenção; 

 Na fase de construção garantir os níveis de qualidade ambiental atualmente existentes 
nas zonas em causa; 

 Os trabalhos de instalação das infraestruturas nas zonas afetas à Concessão da Brisa, 
não deverão iniciar-se sem autorização prévia do Centro Operacional da Brisa. 

 A Estradas de Portugal (EP, S.A.) não se opondo à aprovação do projeto em sede de 
procedimento de AIA, identifica a existência de interferência do projeto com duas estradas sob a 
sua jurisdição (ER261 e EN383), referindo ainda a interferência com a A2 (concessionada à 
BRISA). 

Relativamente às estradas sob a jurisdição da EP, a interferências identificadas são as seguintes: 

 O Troço 1 do Adutor Roxo-Sado intersetará a EN383, entre o PK 2+932 e o PK 2+957 
 O Troço 2 do Adutor Roxo-Sado atravessa a ER261 aproximadamente ao PK 3+261 
 No Sistema Elevatório de Rio de Moinhos, a Conduta Bidirecional atravessará a ER 261 

aproximadamente ao PK 3+240. 

A EP refere a necessidade de, no que concerne às interferências com a rede viária sob a sua 
jurisdição (nomeadamente atravessamentos, colocação de condutas na proximidade das vias, 
estabelecimento de ligações a frentes de obra e estaleiros, bem como a respetiva implantação), 
ser apresentado o projeto de execução para a aprovação pela EP, sendo também necessária a 
aprovação da EP para a sua materialização. São dadas algumas indicações sobre a forma de 
concretização dos atravessamentos e das infraestruturas enterradas. 

 A Rede Ferroviária Nacional, E.P.E. (REFER), informa nada ter a referir relativamente ao 
projeto em causa, uma vez que constatou que a área em estudo não interfere com a Rede 
Ferroviária Nacional (RFN). 

 A Águas Públicas do Alentejo (AgdA) refere não identificar incompatibilidades significativas 
entre o projeto e as infraestruturas existentes e projetadas da AgdA, menciona no entanto o 

atravessamento da conduta de adução ao aglomerado de Messejana por uma conduta da rede 
secundária de rega. 
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Na sequência da informação veiculada pelos pareceres recebidos e acima sintetizados, tecem-se os 
seguintes comentários: 

 A sobreposição do projeto com áreas afetas a recursos geológicos identificadas pela DGEG está já 
abordada em capítulo próprio do presente Parecer (Análise específica), estando ainda vertida 
como condicionante a necessária salvaguarda. 

 Relativamente ao apontado pela DRAP Alentejo, sobre as medidas a adotar para minimização da 
alcalinização dos solos na fase de exploração, considera-se que as mesmas deverão ser adotadas 
tendo sido vertidas em capítulo próprio do presente Parecer. 
No entanto refere-se que, contrariamente ao mencionado pela DRAP Alentejo, apenas 28,3 % da 
área do Bloco de Rega apresenta risco de alcalização. 

 Na sequência do referido pela EP deverão ser remetidos à EP os elementos do projeto referentes 
atravessamentos, colocação de condutas na proximidade das vias, estabelecimento de ligações a 
frentes de obra e estaleiros, bem como a respetiva implantação, para efeitos de aprovação e 
autorização da sua materialização. 

 Deverão ser atendidos os aspetos mencionados pela Brisa. 

 Atendendo ao mencionado pela AgdA deverá ser assegurada a compatibilização do projeto com a 
conduta identificada de adução ao aglomerado de Messejana. 
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7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do preceituado no artigo 14º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, procedeu-se à Consulta Pública do Projeto 
"Circuito Hidráulico de Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega". 

Considerando que o projeto se integra na lista do anexo II do referido Decreto-Lei, a Consulta Pública 
decorreu durante 23 dias úteis, de 17 de junho até 17 de julho de 2013. 

A documentação completa relativa a esta fase do procedimento de AIA foi disponibilizada para consulta 
nos seguintes locais: 

 Agência Portuguesa do Ambiente 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
 Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
 Câmara Municipal de Aljustrel 

O Sumário Executivo esteve disponível para consulta: 

 Junta de Freguesia de Alvalade - Concelho de Santiago do Cacém 
 Juntas de Freguesia de São João de Negrilhos, Messejana, Aljustrel e Rio de Moinhos - Concelho 

de Aljustrel 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 5 exposições que integram, o Anexo II deste Relatório, 
com a seguinte proveniência: 

 ANA, Aeroportos de Portugal S.A. 
 Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea 

 ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações 
 Turismo de Portugal, IP 
 Associação de Beneficiários do Roxo 

A ANA, Aeroportos de Portugal comunica que a área onde se localiza o projeto em estudo, não está 
abrangida por qualquer servidão aeronáutica civil, pelo que não se encontra sujeita às condicionantes a 
elas devidas. Refere ainda que este parecer não substitui a necessidade de Consulta à Força Área 
Portuguesa. 

O Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea informa que este projeto não se encontra 
abrangido por qualquer servidão de unidades afetas à Força Aérea. 

A ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações transmite que, relativamente à localização da 
obra e na perspetiva da identificação de condicionantes que possam existir sobre o terreno afeto ao 
projeto, não existem condicionantes de natureza radioelétrica aplicáveis à área de terreno apresentado 

pelo que não coloca qualquer objeção à implementação da obra naquele local. 

O Turismo de Portugal IP, da analisa efetuada, constata que existe um empreendimento turístico junto 
ao um dos adutores do projeto (Adutor Roxo-Sado), o Hotel da Daroeira (junto da albufeira da Daroeira), 
que se localiza junto à Albufeira da Daroeira na Ribeira da Messejana, freguesia de Alvalade – concelho 
de Santiago do Cacém. 
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Refere que os principais aspetos negativos ocorrerão durante a fase de obra, nos descritores paisagem e 
património, e na globalidade no bem estar dos utilizadores da área envolvente. 

Concluiu que os impactes negativos serão temporários e minimizáveis durante a fase de construção e que 
os mesmos poderão ser positivos na fase de exploração. 

A Associação de Benificiários do Roxo (ABRoxo) refere que no âmbito das suas competências irá 
pronunciar-se sobre o projeto de execução do Circuito Hidráulico Roxo/Sado e respetivo Bloco de Rega. 

Esta associação defende “o aproveitamento das infraestruturas de rega existentes, em vez da construção 
de novas” evitando “a duplicação de canais, de reservatórios e de condutas”. 

Propõe assim a utilização do Canal Condutor Geral, e a reformulação do Canal da Barrada para servir 
“cumulativamente a 1ª e 2ª fases do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo bem como o abastecimento 
a Sines (Morgavél) e a Campilhas e Alto Sado”. 

São sugeridas algumas melhorias ao projeto apresentado: 

1. Nó do Xacafre ao reservatório regularização R1 (derivação Nó de Xacafre) 

É este o traçado que motiva a discórdia da Associação. Informa existir, no 1º troço, uma faixa de 
20 metros (em média) ao longo do canal da Barrada (margem direita) onde pode ser construída 
uma nova infraestrutura (canal ou conduta). Considera, assim, esta entidade que a “melhor 
opção será construir um canal para transporte de no mínimo 7,90 m3/s entre o nó de Xacafre e o 
reservatório de regularização R1, com as características enunciadas no Estudo Prévio do Roxo 
(Prosistemas/Hidro4, 1999).” 

Propõe, esta Associação, a localização do Reservatório 1 no local apresentado em fotografia 
inserta no parecer, a jusante do local previsto no projeto o que permitira aumentar a capacidade 

de armazenamento para um mínimo de 100 000 m3, desde que executado em escavação e 
grande parte em aterro, para respeitar a cota mínima (99,8 Nme). 

Questiona-se igualmente o dimensionamento do Reservatório 1 (50.000 m3) para uma área de 
rega de 7116 ha, fornecimento de água a Campilhas (10 hm3/ano seco) e ao sistema de Morgavel 
(20 hm3/ano seco), comparando-o com o Reservatório de Montes Velhos que retém 900 00 m3 
para regar 3300 ha. O aumento da capacidade de armazenamento é essencial para responder 
aos pedidos das redes de rega para os quais não existe atualmente capacidade de resposta. 

A nova localização reduz ainda o valor das indeminizações a pagar pois na solução prevista no 
projeto irá ser afetado área de olival com cultivo muito intensivo. 

O reservatório na nova localização sendo construído em aterro obviará aos problemas de 
drenagem criados pela escavação. Neste caso o reservatório ficará também com uma margem de 

segurança em relação à estrada municipal. 

2. Segundo Troço – Canal da Barrada Margem Direita (com origem no R1) 

Deve ser instalada uma nova conduta pelas seguintes razões: 
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 Na faixa de terreno existente ao longo do canal da Barrada é possível instalar uma 
conduta de betão com 2800 mm sem ter de levar a efeito grandes expropriações. 

 O traçado proposto pela EDIA afeta áreas de olival e amendoal em plena produção 
implicando elevadas indemnizações e implica, na passagem da Ribeira do Roxo a 
interceção com a conduta de pressão C=1 do Bloco de Rega de Montes Velhos. 

O traçado proposto pela Associação é mais curto (370 m) pela não execução do troço 
inicial da conduta para Morgavel e terá no início 2800 mm de diâmetro e depois 
2500 mm. 

 Considera que os desníveis existentes no canal da Barrada poderão ser retificados através 
de soluções de construção por forma a evitar perda piezométrica. 

 Existe ao longo do canal um caminho que permitirá aceder facilmente à nova 

infraestrutura para vigilância, manutenção e/ou reparação. 
 As tomadas existentes no canal da Barrada poderão ser alteradas quer em termos de 

cota de funcionamento, quer em termos de número pois tem vindo a verificar-se, ao 
longo da última década, uma concentração na distribuição da água. 

 Face às dificuldades de execução da conduta ao longo do canal durante a campanha de 
rega, sugere-se a execução da conduta ao longo do canal para que este seja desativado 
assim que a conduta entre em funcionamento. 

3. Utilização do Distribuidor do Monte Novo 

Deveria ter sido melhor estudada a utilização do distribuidor do Monte Novo redimensionando a 
sua secção para o transporte de mais 1 m3/s, uma vez que está dimensionado para um caudal de 
1,2 m3/s e com a adução para Ermidas (1 m3/s) teria de ser adaptado para transportar 2,2 m3/s. 

Assim, propõe-se a realização de estudos complementares. 

4. Obras de Recuperação – Reabilitação do Canal Condutor Geral – 1º troço (Barragem – Nó de 
Xacafre) 

O EIA refere, por lapso, que existe um módulo de rega motorizado de controlo de caudal para o 
Canal da Barrada. O módulo existente é efetivamente manual. 

A EDIA prevê substituir a comporta 4 por um módulo de rega motorizado. Face ao pequeno 
intervalo de cotas disponíveis para os módulos trabalharem livres “recomenda-se a instalação de 
duas comportas de corrediça”. Sugere-se o aproveitamento do projeto existente de recuperação 
do Canal Condutor geral entre a comporta 2 e o Nó do Xacafre da Associação de Beneficiários. 

5. Gestão telegestão/supervisão do sistema 

A Associação de Beneficiários considera que deve existir uma única entidade gestora da 

distribuição da água a jusante da Barragem do Roxo disponibilizando-se para assumir esse papel. 

Sugere, ainda, que o controlo da telegestão seja instalado na sede da Associação, onde já é 
efetuada a monitorização da tomada de água na barragem do Roxo e estação elevatória dos 
Montes Velhos e existe uma rede de fibra ótica que poderá ser utilizada para receber a 
informação das novas infraestruturas. 
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Considera a Associação que, dada a importância do sistema primário, deve ser substituído o atual 
sistema de comunicações via GSM – (Groupe Special Mobile -Sistema Global para Comunicações 
Móveis), para rádio, ou de preferência para fibra ótica, devendo para isso ser instalada a referida 
linha junto ao canal condutor geral até á toma de água da barragem do Roxo – cerca de 10 km). 

A importância desta gestão centralizada da água materializa-se na possibilidade de: 

 Conhecer em tempo real o funcionamento de reservatórios, condutas, estações 
elevatórios e outros pontos importantes do sistema; 

 Reduzir gastos com mão-de-obra; 
 Aumentar a fiabilidade do abastecimento de água para rega; 
 Fazer funcionar os sistemas a pedido; 
 Lançar antecipadamente nos canais de rega os caudais de rega a distribuir assegurando 

assim a sua chegada atempada aos pontos de consumo. 

Face ao exposto considera que deverá ser a Associação de Beneficiários do Roxo a entidade gestora do 
subsistema Roxo-Sado. 

 

 

Em síntese, verifica-se que as entidades que se manifestaram durante a Consulta Pública deste Projeto 
não se opõem à sua implementação mas fazem observações/recomendações ao projeto em apreço: 

 ANA, Aeroportos de Portugal, Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea e a ANACOM – 
Autoridade Nacional de Comunicações, comunicam não existir nenhuma condicionante, 
relativamente ao projeto em avaliação, não levantando objeções à concretização do projeto 

naquele local. 
 O Turismo de Portugal IP conclui que na sua perspetiva nada há a objetar relativamente a este 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) bem como acha que não são expectáveis impactes negativos 
significativos no setor do turismo, ressalvando-se a presença de um empreendimento turístico 
junto ao adutor Roxo- Sado – Hotel Rural da Daroeira (junto da albufeira da Daroeira) - pelo que 
deverão ser implementadas medidas de minimização adequadas na fase de obra de forma a não 
afetar o mesmo. 

 A Associação de Benificiários do Roxo critica o projeto apresentado defendendo “o 
aproveitamento das infraestruturas de rega existentes, em vez da construção de novas” evitando 
“a duplicação de canais, de reservatórios e de condutas”. 
Apresenta um conjunto de sugestões de alteração do projeto: aproveitamento de infraestruturas 
existentes, relocalização e redimensionamento de conduta, reservatório, distribuidor e instalação 
de rede de fibra ótica, etc. 

Defende ainda que deverá ser esta Associação a entidade gestora do subsistema Roxo/Sado. 
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Comentários da CA 

Face à exposição da ABRoxo recebida no âmbito da Consulta Pública e atendendo ao teor das 
preocupações nela manifestada, foi solicitado por fax ao proponente a apresentação dos comentários 
especializados tidos por convenientes, sobre a exposição em causa. Na sequência desta solicitação, o 
proponente enviou um documento por forma a dar resposta ao solicitado, o qual se considerou de anexar 
ao presente Parecer, para o qual se remete para uma leitura pormenorizada. 

As objeções da ABRoxo ao Projeto objeto do presente procedimento de AIA são, em síntese, as 
seguintes: 

a) O Troço 1 da conduta principal do Projeto deverá ter o traçado paralelo à margem direita do 
canal da Barrada e o seu caudal e dimensões deverão ser as que foram preconizadas pelo Estudo 

Prévio da Reabilitação do Aproveitamento Hidroagrícola (AH) do Roxo, de 1999; 

b) O reservatório R1 deverá ter uma implantação diferente da prevista no Projeto (para minimizar os 
custos de expropriação) e a sua capacidade útil deverá ser, no mínimo, de 100 dam3; 

c) O Troço 2 da conduta principal do Projeto deverá ter o traçado paralelo à margem direita do 
canal da Barrada. Tal alternativa teria um traçado mais curto e teria custos de expropriações 
muito inferiores aos da solução adotada no Projeto. Para além disso, haveria custos de reposição 
das redes de rega nas parcelas afetadas, assim como da conduta C01 do bloco de Montes Velhos; 

d) O distribuidor do Monte Novo deveria ser, tanto quanto possível, aproveitado no seu traçado; 

e) A gestão do Circuito Hidráulico Roxo-Sado deverá ser integrada com o sistema de gestão da 
ABRoxo, nomeadamente através da centralização dos dados relativos aos consumos, aos pedidos 
e ao estado hidráulico dos dois sistemas (AH Roxo e Circuito Hidráulico Roxo-Sado), de forma a 

que a gestão de todo o sistema de distribuição de água a jusante da barragem do Roxo seja feita 
por uma única entidade. 

Analisando a resposta da EDIA e o próprio Projeto, verifica-se que: 

a) As dimensões do Troço 1 da conduta principal são adequadas às funções que lhe serão 
solicitadas, nomeadamente: (i) transporte de água para reforço do AH de Campilhas e Alto Sado; 
(ii) transporte de água para reforço da adução Sado-Morgavel; (iii) abastecimento de água para 
os novos centros de consumo localizados no AH do Roxo; 

b) A capacidade útil projetada para o reservatório R1 (51,7 dam3) é suficiente para a regularização 
dos caudais a transportar, porquanto: (i) No sistema de rega a construir a jusante do R1 prevê-se 
a construção de mais dois reservatórios de regularização, sendo que a sua capacidade útil 
(adicional) é de cerca de 120 dam3; (ii) Os caudais a fornecer ao AH de Campilhas e ao sistema 
de Santo André são bastante menos variáveis (e completamente previsíveis), contribuindo assim 

para a estabilidade hidráulica do sistema. Por seu lado, a implantação do reservatório prevista no 
Projeto minimiza efetivamente os custos de construção e expropriação; 

c) As dimensões do atual canal da Barrada e as quedas que este possui impedem a sua utilização 
para as finalidades agora perseguidas pelo Troço 2 da conduta principal (factos que, de resto, 
são corroborados pela ABRoxo). Não estando em causa a preservação da infraestrutura existente, 
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perde força a vantagem de manter o seu traçado – desde que os custos associados ao novo 
traçado sejam mais favoráveis (incluindo os custos de expropriação e reposição de infraestruturas 
existentes), o que parece estar garantido. 

d) Apesar de a questão do distribuidor do Monte Novo não se encontrar no âmbito deste Projeto, 
mas sim no do projeto do reforço da adução a Morgavel, concorda-se que a EDIA deveria 
apresentar estudos complementares que analisem a viabilidade técnico-económica de aproveitar 
uma parte do traçado desta infraestrutura para as duas finalidades em causa – reforço da adução 
a Morgavel e abastecimento de terras do AH do Roxo. Esta questão foi já tratada no âmbito do 
projeto do reforço da adução a Morgavel, o qual foi objeto de um procedimento de AIA autónomo 
(AIAI2648 - Ligação ao Sistema de Adução de Morgavel). 

e) Seria desejável que, efetivamente, a gestão de todo o sistema de distribuição de água a jusante 

da barragem do Roxo fosse feita por uma única entidade. Verifica-se contudo que, apesar de 
qualquer das entidades envolvidas (AB Roxo e EDIA) se dispor a desempenhar esse papel de 
gestor único, nenhuma delas pretende abdicar das prorrogativas de gestão dos sistemas que lhe 
foram ou serão concessionados. Neste contexto, a discussão das soluções técnicas associadas à 
gestão remota do Circuito Hidráulico Roxo-Sado torna-se pouco produtiva. De qualquer modo, 
entende-se que a solução prevista no Projeto é equilibrada em relação à posição da AB Roxo 
como concessionária das infraestruturas do aproveitamento hidroagrícola, nomeadamente 
preservando a autonomia que detém relativamente às infraestruturas que lhe foram 
concessionadas. Qualquer aprofundamento da desejável integração depende, como é natural, do 
diálogo a estabelecer entre as duas entidades. 

 

Em conclusão, entende-se que as objeções levantadas pela AB Roxo se encontram genericamente 
acauteladas pelo Projeto. 
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8. CONCLUSÃO 

O presente projeto está integrado no Subsistema de Alqueva (Bloco do Baixo Alentejo), o qual, por sua 
vez, é um dos três subsistemas do Sistema Global de Rega de Alqueva que integra o Empreendimento de 
Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). 

O "Circuito Hidráulico de Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega" tendo como origem de água a albufeira 
da Barragem do Roxo (transportada pelo Canal Condutor Geral do Roxo), consiste num conjunto de 
infraestruturas hidráulicas que têm por objetivo a bombagem, o transporte e o armazenamento de água 
para possibilitar a beneficiação com regadio das áreas associadas: ao novo bloco de rega a executar no 
âmbito do Sistema de Roxo-Sado (Bloco de Rega de Rio de Moinhos); ao Sistema Adutor de Morgavel 
(Bloco de Rega de Ermidas); à reabilitação do Bloco 3 do Roxo. No que concerne ao novo bloco de rega a 

executar, as intervenções a realizar no âmbito da concretização do projeto têm ainda como objetivo a 
melhoria das condições de produtividade e exploração da área agrícola a beneficiar. 

Este Circuito Hidráulico possibilita ainda o reforço de abastecimento de água a áreas incluídas em 
perímetros agrícolas existentes. 

Para além da concretização dos objetivos no âmbito do regadio, o presente projeto contribuirá também 
para o reforço de água ao Complexo Industrial de Sines, através Ligação ao Sistema Adutor de Morgavel 
(ligação esta que não faz parte do presente projeto). 

O Estado Português, através do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, aprovado 
pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, define como uma das opções estratégicas territoriais para a 
Região Alentejo o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), no qual está integrado o 
"Circuito Hidráulico de Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega". O EFMA, de acordo com o Decreto-Lei 
n.º 33/95, de 11 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 42/2007, de 22 de fevereiro, é considerado 

de interesse nacional, tendo como um dos principais objetivos a beneficiação com regadio de alguns dos 
solos de maior capacidade agrícola do Alentejo, distribuídos entre a bacia hidrográfica do Sado e a bacia 
hidrográfica do Guadiana, permitindo a conversão do regime cultural praticado (de sequeiro para 
regadio), utilizando para tal a água armazenada na albufeira de Alqueva e contra-embalse de Pedrógão. 
O EFMA prevê ainda a produção de energia hidroelétrica (através da central de Alqueva e várias mini-
hídricas) e o fornecimento e reforço de abastecimento de água para consumo humano e fins industriais. 
Deste modo, o projeto do "Circuito Hidráulico de Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega" contribui para 
atingir os objetivos do EFMA. 

O Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo é explorado atualmente pela Associação de Beneficiários do 
Roxo (ABRoxo), tal como o Canal Condutor Geral do Roxo. 

O Projeto do "Circuito Hidráulico de Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega" localiza-se nos distritos de 

Beja e de Setúbal, abrangendo, respetivamente, os concelhos de Aljustrel (freguesias de São João de 
Negrilhos, Messejana, Rio de Moinhos e Aljustrel) e de Santiago do Cacém (freguesia de Alvalade). 

O Projeto integra simultaneamente infraestruturas da rede primária (Circuito Hidráulico) e da rede 
secundária (Blocos de Rega). A rede primária engloba infraestruturas de elevação, transporte e 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2649 

 

 
Circuito Hidráulico Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega 64 

Projeto de Execução 

armazenamento de água; a rede secundária engloba infraestruturas de distribuição de água, rede viária e 
intervenções de drenagem: 

Rede primária 
 Circuito hidráulico, em pressão com funcionamento gravítico, de ligação entre o Canal 

Condutor Geral do Roxo e o Canal de Campilhas e Alto Sado, incluindo uma ramificação para 
a rede de rega do Bloco de Rio de Moinhos. 
O circuito hidráulico inclui o Reservatório 1, o Adutor Roxo-Sado e respetivos nós de 
derivação e pontos entrega de água, o Reservatório 2, o Sistema Elevatório (por sua vez 
composto pela Estação Elevatória e Conduta Bidirecional) e o Reservatório 3. 

Rede secundária 
 Bloco de rega de Rio de Moinhos (Zonas 1, 2 e 3) e respetivas redes de rega, drenagem e 

viária (incluindo a beneficiação e reabilitação de caminhos, bem como a construção de novos 
caminhos). 

Sistema de Telegestão 

Para além da construção das componentes acima referidas, no âmbito da concretização do Projeto será 
ainda efetuada a desativação de algumas infraestruturas que integram o circuito hidráulico existente, em 
exploração pela Associação de Beneficiários do Roxo (ABRoxo), numa extensão de cerca de 4.330 m, 
designadamente: 

 Sifão do Monte de São João; 
 Troço do Canal da Barrada Margem Esquerda compreendido entre o sifão e o Nó 9.1. 

Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na análise específica efetuada pela CA, verificam-
se impactes positivos associados aos Solos, à Sócio-Economia e Agrossistemas, bem como impactes 

negativos significativos ao nível dos Recursos hídricos, da Ecologia, dos Solos, e da Paisagem. 

Relativamente aos impactes positivos, para: 

 Solos 

A introdução do regadio irá permitir, na fase de exploração, uma melhor utilização do potencial 
agrícola dos solos que terá como consequência um maior desenvolvimento da atividade agrícola, 
gerando impactes muito significativos. 

 Sócio-economia 

Na fase de construção são expectáveis impactes positivos significativos associado, quer aos 
efeitos de dinamização da economia local, quer devido à possibilidade de criação de alguns 
postos de trabalho nas freguesias abrangidas pelo projeto, onde se verifica uma elevada taxa de 
desemprego e um predomínio do emprego disponível no sector terciário. O impacte é significativo 

devido ao elevado número de trabalhadores envolvidos na construção. 

Para a fase de exploração, é expectável impacte positivo significativo associado ao incremento do 
Valor Acrescentado Bruto (VAB) das explorações agrícolas, bem como devido ao aumento da 
produtividade dos solos, à instalação da rede de rega, à beneficiação das redes de drenagem e 
viária, quer devido à dinamização do tecido económico associado à agricultura de regadio, a 
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montante e a jusante, pelo aumento de atividades de produção, comercialização de bens e de 
serviços. O impacte é significativo na medida em que o projeto contribuirá para a dinamização da 
economia local/regional e, eventualmente, para a fixação de populações e incremento do 
emprego, bem como para a melhoria do nível de vida, em freguesias onde na última década se 
verificou uma variação negativa de efetivos populacionais. 

 Agrossistemas 

Os impactes positivos identificados estão associados ao carácter estruturante do projeto e 
decorrerão essencialmente na fase de exploração, com o reforço do abastecimento de água ao 
complexo industrial de Sines através do sistema adutor de Morgavel, ao reforço da garantia do 
abastecimento de água de rega em anos de escassez ao perímetro de rega de Campilhas e Alto 
Sado e a diversas explorações, de forma a poderem manter as suas áreas de regadio, permitindo 

assim dar continuidade de uma forma sustentada às suas atividades, e à transformação de 
sequeiro em regadio do novo Bloco de Rega de Rio de Moinhos. 

Deste modo, é na fase de exploração com as mais-valias do projeto, com a garantia do 
abastecimento de água, que se gerarão impactes positivos nos agrossistemas, muito significativos 
e de carácter duradouro, que justificam plenamente o projeto, pois serão criadas as condições 
fundamentais para o pleno aproveitamento do potencial agrícola das terras, para criação e 
manutenção de emprego, para a criação e fixação de riqueza, para o crescimento da população e 
decréscimo do processo de envelhecimento, e consequente diminuição da desertificação humana 
nesta região. 

 

Face às características do projeto, os principais impactes negativos ocorrem na fase de construção e 

decorrem fundamentalmente das ações relacionadas com a construção das infraestruturas que integram 
o projeto: ações de desmatação, decapagem e movimentação de terras (terraplanagens, escavações e 
depósito de terras sobrantes), instalação de estaleiros, circulação de máquinas e veículos, obras de 
construção das infraestruturas, dos acessos, da rede de rega e da rede de drenagem. São também 
identificados, para a fase de exploração, potenciais impactes fundamentalmente associados ao transporte 
e armazenamento (na albufeira da Daroeira) de água de mistura das bacias hidrográficas do Guadiana e 
do Sado. 

Foram identificados impactes negativos significativos, na generalidade suscetíveis de minimização, ao 
nível de: 

 Recursos hídricos 

Para a fase de exploração são identificados potenciais impactes significativos (e mitigáveis) sobre 

os recursos hídricos relacionados com a presença e exploração da conduta e respetivos órgãos. 
Esta conclusão decorre do facto de a conduta transportar água de mistura das bacias 
hidrográficas do Guadiana e do Sado, a partir da albufeira do Roxo (que pode receber reforço de 
água com origem na albufeira de Alqueva), podendo afetar potencialmente as espécies aquáticas 
endémicas da bacia do Sado num dos seguintes casos: 
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 Existência de alguma rotura com dimensão que provoque a subida da água à superfície 
do terreno e o seu posterior escoamento para a rede de drenagem natural; 

 Existência de descargas de fundo em pontos baixos do traçado da conduta. 

No entanto, na eventualidade de ocorrer algumas ou as duas situações indicadas, o facto da 
conduta se desenvolver sempre enterrada e o solo funcionar como filtro natural, minimizará os 
efeitos destas potenciais ocorrências. 

Ainda para a fase de exploração, a componente do projeto associada ao bloco de rega implicará 
um aumento da aplicação de nutrientes e produtos fitofármacos, que poderão ser drenados para 
os meios hídricos superficiais e subterrâneos. Os potenciais impactes incidirão sobre a qualidade 
dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, podendo considerar-se como impactes 
negativos significativos nos recursos hídricos subterrâneos e sendo mitigáveis. 

 Ecologia 

Na fase de construção os impactes significativos identificados decorrem da afetação dos habitats 
com proteção especial (Habitats 92A0pt3 e 91B0), em que as desmatações dos terrenos afetará 
uma faixa com extensão de cerca de 60 m e cerca de 6,67 ha de montado. Esta ação de 
construção resultará na destruição direta da vegetação nestes locais. 

Os impactes mais significativos poderão ocorrer na fase de exploração, face ao facto de a 
barragem da Daroeira (construída em 1953 e em exploração) passar a armazenar água de 
mistura da bacia hidrográfica do Guadiana e da bacia hidrográfica do Sado (água transportada 
pelo circuito hidráulico a construir) e uma vez que, caso se verifiquem condições de estrema 
pluviosidade, poderá existir a necessidade de libertar água através do descarregador de 
emergência da albufeira da Daroeira, com as inerentes possibilidades de contaminação genética 

entre organismos das duas bacias hidrográficas, dado que o descarregador de emergência debita 
diretamente para a bacia do Sado. 

Deste modo, a concretização do Circuito Hidráulico Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega, deverá 
ficar condicionado à implementação e entrada em funcionamento do sistema de microfiltração 
(tamização seguida de microtamização), para operar com os caudais do EFMA afluentes à 
albufeira do Roxo, no mínimo com malhagem de 0,15 mm, a localizar no circuito hidráulico entre 
as albufeiras do Penedrão e do Roxo (a montante da central mini-hídrica) e dimensionado para 
tratar um caudal da ordem dos 5,7 m3/s, de forma a garantir a segurança necessária ao nível 
ecológico, decorrentes da mistura de águas das duas bacias hidrográficas. 

 Solos 

Na fase de construção os impactes negativos sobre os solos serão, no geral, localizados, sendo 

significativos os relativos à decapagem dos solos e à implantação das infraestruturas, pela 
afetação do solo com carácter permanente. Estes impactes, estendem-se à fase de exploração. 

Na fase de exploração, os impactes negativos decorrentes da prática do regadio serão os 
associados à salinização/alcalização dos solos, que poderão ser significativos dependendo do risco 
de salinização/alcalização da área intervencionada. 
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 Paisagem 

Em síntese, a implementação deste Projeto implicará inevitavelmente alterações da Paisagem, 
quer durante a fase de construção quer durante a fase de exploração. Mas, se à implementação 
das diversas estruturas e infraestruturas estão associados certos impactes, dos quais alguns 
permanecerão no tempo (impactes residuais), não de somenos importância será a introdução de 
culturas de regadio. A mesma conduzirá a uma alteração cultural profunda e, consequentemente 
à conversão de extensas áreas agrícolas de sequeiro em áreas de regadio. A substituição das 
culturas irá repercutir-se negativamente sobre a qualidade cénica e imagem tradicional da 
paisagem. Esta alteração na paisagem será progressiva e constituirá uma perda na diversidade 
paisagística; a paisagem tenderá a tornar-se mais monótona ao longo de todo o espaço e mais 
constante durante o ano. 

Relativamente ao Projeto, várias são as componentes que terão um impacte negativo significativo 
sobre a Paisagem e sobre os observadores temporários e permanentes, reforçados pela 
sobreposição temporal dos períodos de execução das obras de maior relevância. 

Em termos de impactes visuais, eles resultarão em particular da construção e presença futura: 

 Dos reservatórios (R1, R2 e R3) e da Estação Elevatória. Tais impactes devem-se ao facto 
destes se localizarem na sub-unidade de paisagem “Áreas Agrícolas”, que apresenta 
Sensibilidade Paisagística Elevada, em pontos mais elevados, pelas suas dimensões, pela 
sua forma artificial, por situarem perto de povoações, assim como de vias rodoviárias; 

 Do Adutor Roxo-Sado (16 km), os impactes serão mais significativos, durante a fase de 
construção, pese embora o carácter temporário dos observadores, em particular na 
envolvente e nos pontos de intersecção com as vias EN383, A2 e ER261; 

 Da Conduta Bidirecional, os impactes visuais serão mais relevantes durante a fase de 
construção, devido à sua proximidade da área de implementação (cerca de 1 km) com a 
A2 e, agravado pelo facto de a mesma se desenvolver de forma paralela à A2, ao longo 
de 4 km. 

Dada a existência de algumas manchas florestais isoladas, de alguns elementos arbóreos isolados 
e dispersos e alinhamentos de árvores a ladear as vias (com exceção da A2), no conjunto 
poderão contribuir para a minimização dos impactes visuais, reduzindo o seu alcance visual, mas 
esse efeito será pontual e/ou em pequenas extensões das vias. 

Em termos de impactes estruturais, que não deixam de se constituir simultaneamente como 
impactes visuais, importa referir que, relativamente à rede de rega secundária assim como à 
Conduta Bidirecional, verifica-se que as mesmas ao longo do seu percurso intersectam várias 
vezes a mesma linha de água, que poderiam eventualmente terem sido evitados com pequenas 

alterações do traçado e privilegiando ainda mais as travessias associadas aos caminhos 
existentes. Neste quadro, considera-se que são impactes negativos e significativos no seu 
conjunto e que a manutenção e a preservação da integridade física das linhas de água assim 
como da vegetação ripícola autóctone local existente e potencial são fundamentais para a 
valorização da paisagem, inclusive como forma de minimização dos inúmeros impactes que 
incidirão sobre a área de estudo. 
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Ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização, e os 
perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável ao "Circuito Hidráulico 
de Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega", condicionado à apresentação dos elementos, ao 
cumprimento das medidas de minimização, bem como dos planos de monitorização, que se indicam no 
capítulo seguinte, assim como das condicionantes aí discriminadas. 
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9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E 
PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

CONDICIONANTES AO PROJETO 

1. Compatibilização do projeto com a área de concessão mineira e com os trabalhos de prospeção e 
pesquisa, atuais e futuros, dos depósitos minerais existentes na área atribuída às empresas: MAEPA - 
Empreendimentos Mineiros e Participações, Lda. (MNPP00709); e EDM - Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro, S.A. (MNC000014; MNPP03112). 

2. Compatibilização do projeto com as infraestruturas sob a jurisdição da Estradas de Portugal. 

Para efeitos de aprovação e autorização da sua materialização, os respetivos elementos do projeto de 

execução deverão ser remetidos à Estradas de Portugal (designadamente os elementos do projeto 
referentes atravessamentos, colocação de condutas na proximidade das vias, estabelecimento de 
ligações a frentes de obra e estaleiros, bem como a respetiva implantação). 

3. Compatibilização do projeto com a conduta de adução ao aglomerado de Messejana identificada pela 
Águas Públicas do Alentejo. 

4. Compatibilização do projeto com as infraestruturas já existentes na área de construção, bem como à 
obtenção de quaisquer outros pareceres, autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo 
em vigor, como sejam as entidades com competências específicas nas áreas sujeitas a condicionantes 
e servidões. 

5. Implementação e entrada em funcionamento do sistema de microfiltração (tamização seguida de 
microtamização), para operar com os caudais do EFMA afluentes à albufeira do Roxo, no mínimo com 
malhagem de 0,15 mm, a localizar no circuito hidráulico entre as albufeiras do Penedrão e do Roxo (a 

montante da central mini-hídrica) e dimensionado para tratar um caudal da ordem dos 5,7 m3/s, de 
forma a garantir a segurança necessária ao nível ecológico, decorrentes da mistura de águas das 
bacias hidrográficas do Guadiana e do Sado. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

1. Deverão ser apresentados à Autoridade de AIA, para análise e aprovação previamente ao 
licenciamento do projeto, os seguintes elementos: 

a) Localização e características da mancha de empréstimo necessária para a execução do aterro dos 
Reservatórios 2 e 3; 

b) Caso não seja implementado o sistema de microfiltração (tamização seguida de microtamização), 
para operar com os caudais do EFMA afluentes à albufeira do Roxo, no mínimo com malhagem 
de 0,15 mm, a localizar no circuito hidráulico entre as albufeiras do Penedrão e do Roxo (a 

montante da central mini-hídrica) e, uma vez que, caso se verifiquem condições de estrema 
pluviosidade, poderá existir a necessidade de libertar água através do descarregador de 
emergência da albufeira da Daroeira, deverão ser apresentadas as medidas previstas para evitar 
a contaminação genética entre organismos das duas bacias hidrográficas (Guadiana e Sado), uma 
vez que o descarregador de emergência debita diretamente para a bacia do Sado. 
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Por outro lado, face aos potenciais impactes decorrentes das situações acima mencionadas, uma 
vez que, caso as mesmas se concretizem, poderá existir algum valor que possa ficar 
comprometido, deverá ser apresentada a seguinte informação: 

i) Caracterização da situação de referência da albufeira da Daroeira, assim como da linha 
de água a jusante da respetiva barragem (com particular relevo para espécies RELAPE – 
Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas e ou em Perigo de Extinção); 

ii) Apresentar a situação de referência do estado ecológico das linhas de água, onde entre 
outros parâmetros deverão constar a caracterização ao nível do grupo dos peixes de 
água doce, bivalves e macroinvertebrados, referente à situação atual na área de 
influência do Projeto, de forma a possibilitar a respetiva avaliação e quantificação dos 
potenciais impactes nestas comunidades; 

iii) Apresentar um plano de emergência com as respetivas medidas de minimização dos 
eventuais impactes, que garantam uma eficaz salvaguarda ao nível do grupo dos peixes 
de água doce e bivalves, em função de um cenário de acidente que provoque roturas na 
conduta e, por conseguinte, descargas da água de mistura Guadiana/Sado nas linhas de 
água. 

c) Face à natureza do projeto e tendo em conta que a intensificação agrícola conduz à degradação 
da qualidade ecológica das linhas de água recetoras e à alteração das comunidades aquáticas, 
podendo contribuir para a perda ou substituição de espécies e/ou comunidades inteiras na área 
afetada, deverá ser apresentado um programa de monitorização do estado ecológico das linhas 
de água e onde, entre outros grupos, deverão ser contemplados o grupo dos peixes de água 
doce, bivalves e macroinvertebrados, para a área de estudo. 

Este plano de monitorização deverá prever a monitorização dos seguintes parâmetros/índices: 

i) Fitobentos - Índice da Comunidade Económica Europeia (CEE); 

ii) Macroinvertebrados bentónicos – Iberian Biological Monitoring Party (IBMWP) e o Índice 
Português de Invertebrados do Sul (IPtIS); 

iii) Macrófitos aquáticos - Índice Mean Trophic Rank (MTR), Índice de Vegetação Riparia 
(IVR), Índice de Qualidade do Bosque Ribeirinho (QBR); 

iv) Fauna piscícola - Índice de Integridade Biótica (IIB); Composição, abundância, estrutura 
etária e existência de malformações/parasitas da fauna piscícola; 

v) Parâmetros físico-químicos gerais e poluentes específicos de suporte aos elementos 
biológicos; 

vi) Elementos hidromorfológicos dos sistemas lóticos através do River Habitat Survey; 

vii) Abundância e riqueza específica da comunidade de bivalves dulçaquícolas ao longo da 
linha de água recetora do efluente e até ao estuário do Sado; 

viii) Identificação dos principais núcleos populacionais para as diferentes espécies 
encontradas ao longo da linha de água recetora do efluente e até ao estuário do Sado. 
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d) Reavaliação e ponderação sobre as duplicações das intersecções com as linhas de água, 
propostas para a Rede de Rega Secundária e Conduta Bidirecional, de forma a reduzir 
potencialmente para metade os atravessamentos. As linhas de águas afetadas pela Rede de Rega 
Secundária são: Barranco da Barradinha; Ribeira dos Nabos; Barranco dos Milhouros e Rio de 
Moinhos. Por sua vez, a Conduta Bidirecional interfere com o Barranco dos Outeirões. 

e) Estudo que equacione a possibilidade de alterar as secções trapezoidais propostas como 
“reperfilamento da secção”, para alguns troços das linhas de água, para um perfil sinusoidal. 

2. Deverá ser verificado, em sede de licenciamento: 

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

b) Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, da Carta de condicionantes à 
localização de estaleiros, manchas de empréstimo e depósito de terras sobrantes, com a 
implantação dos elementos patrimoniais identificados; 

c) A alteração do SGA, de forma a integrar todas as medidas e alterações preconizadas. 
Posteriormente, o SGA deverá ser remetido à Autoridade de AIA para que conste do respetivo 
processo; 

d) Se o Projeto de Execução é acompanhado de um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição, em cumprimento da legislação em vigor sobre a matéria. 

3. Antes do início da obra, deverá ser remetida à Autoridade de AIA para análise e aprovação: 

a) Localização definitiva dos estaleiros e áreas de depósito de terras sobrantes; 

b) As linhas de água, intervencionadas no âmbito das operações de “limpeza seletiva” da vegetação 
e “reperfilamento da secção” devem ser objeto de um Projeto de acordo com a especificidade de 

cada uma delas, orientado para a constituição da galeria ripícola arbustiva ou arbustiva-arbórea, 
sendo esta uma operação fundamental para a valorização da paisagem, inclusive como forma de 
minimização dos inúmeros impactes estruturais e visuais que incidirão sobre o conjunto das 
linhas de água, presentes na área de estudo; 

c) Os resultados da prospeção sistemática complementar e das sondagens de diagnóstico e de 
eventuais ajustes ao projeto, decorrentes dos resultados obtidos; 

d) Uma listagem com todas as ocorrências patrimoniais a vedar e a sinalizar. 

4. Os seguintes Planos, previstos no SGA, devem ser remetidos à Autoridade de AIA para apreciação, 
previamente à sua aprovação por parte da EDIA: 

a) Plano de Desativação dos Estaleiros. 
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MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL 

Fase de construção 

GER1. Deverão ser cumpridas todas as medidas de minimização constantes do SGA, no qual deverão 
também ser integradas todas as medidas e alterações, a seguir listadas, relacionadas com a construção 
do projeto. 

GER2. As ações de construção não deverão implicar quaisquer constrangimentos e/ou interrupções de 
tráfego na A2, decorrentes dos diversos trabalhos a efetuar. Os trabalhos de instalação das 
infraestruturas nas zonas afetas à Concessão da Brisa, não deverão iniciar-se sem autorização prévia do 
Centro Operacional da Brisa. 

GER3. Cumprir as seguintes medidas de minimização constantes da Lista de Medidas de Minimização 
Gerais da Fase de Construção, disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 
7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 45, 
48, 50, 51, 52, 53, 54 e 55. 

Fase de exploração 

GER4. Assegurar a adequada manutenção das condutas, e em particular dos respetivos órgãos de 
exploração e segurança, bem como do sistema de telegestão e telecontrole, de forma a minimizar o risco 
de ocorrência de ruturas. 

GER5. Implementar, na área afeta aos Blocos de Rega, um código de boas práticas agrícolas, validado 
por entidades competentes, que contemple, entre outros, aspetos relacionados com a conservação do 
solo e da água, tendo por base o Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação do Solo e da Água 
(MBPA, 1999), o Código de Boas Práticas Agrícolas para a Proteção da Água Contra a Poluição com 
Nitratos de Origem Agrícola, editados pelo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 
Pescas e o Código de Boas Práticas Ambientais (CBPA, 1997). Devem também ser incluídas no código a 
elaborar as medidas específicas referidas no fator ambiental Solos. 

GER6. Concretizar ações de divulgação e de formação aos agricultores beneficiários, as quais devem 
contemplar, para além de outros temas que venham a ser considerados convenientes, os seguintes: 

a) Impactes ambientais decorrentes da atividade agrícola e medidas a serem adotadas para os 
minimizar/evitar; 

b) Importância dos recursos hídricos existentes na área em estudo, nomeadamente a melhor forma 
de os proteger; 

c) Ações de promoção da qualidade paisagística; 

d) Técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio; 

e) Aplicação de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes; 

f) Produção/proteção integrada; 

g) Importância e manutenção das bandas/galerias ripícolas; 

h) Limpeza das linhas de água afetas à rede de drenagem. 
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GER7. Publicação de um boletim a distribuir pelo menos anualmente no início da campanha de rega 
por todos os agricultores beneficiários dos Blocos de Rega. Esse boletim deve, sem prejuízo de outras 
funções que lhe sejam futuramente atribuídas, conter informação acerca dos resultados das 
monitorizações efetuadas. Caso os resultados indicarem a existência de problemas a nível dos solos e 
qualidade da água, essas situações devem ser divulgadas assim como as medidas de minimização a 
adotar. Neste boletim deve também ser incluída cartografia relativa à aptidão dos solos para o regadio. 

GER8. Manter um sistema de registo com informação relativa aos perímetros de rega (nomeadamente, 
áreas regadas, culturas praticadas, quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes e de pesticidas). A 
recolha de informação deve ser efetuada segundo critérios a definir conjuntamente com as entidades com 
competência na matéria, e deve incluir pelo menos os seguintes itens: 

a) A localização das culturas praticadas e áreas respetivas deve ser efetuada sobre cartografia, 

podendo ser utilizada a produzida no âmbito do presente EIA, desde que autorizada pela EDIA; 

b) Os dados recolhidos são fundamentais, por um lado, para o cruzamento com programas de 
monitorização relativos aos solos e recursos hídricos superficiais e subterrâneos, permitindo assim 
mais facilmente interpretar os dados de todos estes domínios quanto a causas e efeitos; 

c) Sugere-se que esse sistema de registo contemple informação relativa à produtividade e margens 
brutas das explorações agrícolas a fim de permitir ajustar e corrigir as estratégias de exploração e 
manutenção; 

d) No final de cada ano agrícola deve ser elaborado relatório sucinto, com uma súmula das 
informações recolhidas, que deve ser disponibilizado aos agricultores, devendo para tal ser 
utilizado o boletim referido na medida anterior. 

Fase de desativação 

GER9. Assim que houver intenção de desativar o projeto ou alguma das suas componentes deve ser 
apresentado à autoridade de AIA um plano de desativação pormenorizado. Este plano deve contemplar, 
pelo menos: 

a) A solução final de requalificação da área de implantação das infraestruturas construídas, a qual 
deve ser compatível com os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em 
vigor; 

b) As ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

c) O destino a dar a todos os elementos retirados; 

d) Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas; 

e) Um projeto específico das ações de descompactação a executar nas áreas de recarga que tenham 
sido impermeabilizadas pelas infraestruturas, a fim de restabelecer as condições naturais de 

infiltração e de armazenamento dos níveis aquíferos. 
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MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA 

Fase de construção 

GEO1. Os taludes de escavação e aterro dos reservatórios 1, 2 e 3 devem ter inclinação 1V/2H. 

GEO2. Os taludes de aterro exteriores dos reservatórios devem ser revestidos com camada de 0,20 m de 
terra vegetal e os taludes interiores devem ser revestidos com telas impermeabilizantes (geomembrana), 
ancoradas no coroamento do aterro, recorrendo a fixação por enterramento em vala, de forma a evitar o 
seu deslizamento. 

GEO3. Os taludes entre o substrato geológico e o material de recobrimento da vala do Adutor Roxo-Sado 

devem variar entre o vertical (pano inferior) e uma inclinação 1V/1,5H (pano superior). 

GEO4. Os taludes definitivos da rede viária devem ter uma inclinação 1V/1,5H e ser revestidos com uma 
camada de terra vegetal 

GEO5. O estaleiro e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou em 
áreas degradadas próximas. Devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso próximo, 
para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de novos acessos. 

GEO6. Assegurar o acompanhamento cuidadoso da evolução do comportamento geotécnico das 
formações interferidas. 

GEO7. Durante as escavações, no caso de ser intersetado o nível freático e existirem exsurgências, 
devem ser implementadas soluções de drenagem ou bombagem da água, de forma a evitar o alagamento 
da vala. 

GEO8. Otimização da reutilização dos materiais de escavação no enchimento das valas, de modo a 
diminuir a condução e deposição de terras sobrantes em áreas de depósito e o recurso a manchas de 
empréstimo. 

GEO9. No caso de se verificar a necessidade de materiais de empréstimo, privilegiar a sua obtenção em 
áreas de extração atualmente em exploração, desde que estas reúnam as condições adequadas, 
evitando-se a exploração de novas áreas. 

GEO10. Armazenamento, em condições adequadas, da terra vegetal proveniente da decapagem para 
posterior revestimento das valas e taludes. 

GEO11. Após a conclusão dos trabalhos, revolver os solos das áreas não pavimentadas do estaleiro e 
dos acessos provisórios, promovendo a sua descompactação e arejamento, reconstituindo, na medida do 
possível, a situação existente antes das obras. 

GEO12. Na eventualidade de, durante as escavações, se encontrar qualquer património geológico de 
valor arqueológico ou científico tal facto deverá ser comunicado ao LNEG para avaliação do mesmo. 

Fase de exploração 

GEO13. Vigiar eventuais sinais percursores de fenómenos de instabilização de taludes, após dias com 
precipitação muito intensa. Perante os cenários em que se possam vir a manifestar situações de rutura ou 
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deslizamento de terras, deverá ser equacionada a eventual necessidade de implementação de medidas 
protetoras suplementares. 
 

RECURSOS HÍDRICOS 

Fase de construção 

RH1. As zonas de armazenamento de produtos perigosos e a área de lavagem de veículos e máquinas 
devem ser drenadas para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem 
natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de produtos perigosos contaminem os solos e as 
águas. 

RH2. Os efluentes domésticos provenientes do estaleiro deverão ser encaminhados para uma fossa 
séptica estanque, sendo posteriormente enviados para uma ETAR. 
 

ECOLOGIA 

Fase de construção 

ECO1. Os acessos temporários deverão ser planeados utilizando, sempre que possível, acessos já 
existentes. 

ECO2. Após a conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho 
devem ser totalmente limpos, para evitar a permanência de materiais (óleos, resinas, etc.) que, mesmo 
em baixas concentrações, podem comprometer, a longo prazo, a qualidade do solo e da água das linhas 
de água existentes na zona, por infiltração no solo. 

ECO3. Os trabalhos de construção deverão decorrer preferencialmente durante o período de estiagem e 
durante um período de tempo reduzido. Será preferível ter várias frentes de obra abertas ao mesmo 

tempo para que os trabalhos sejam terminados de forma rápida evitando-se períodos de perturbação 
prolongados. 

ECO4. Deverá ser elaborada uma carta de áreas sensíveis do ponto de vista ecológico. Nestas áreas, 
entre outros aspetos, o movimento de máquinas e pessoas deverá ser condicionado atendendo aos locais 
de maior probabilidade de ocorrência de reprodução das espécies da fauna com maior interesse de 
conservação (com destaque para as espécies de aves identificadas). Fora dos perímetros urbanos, não 
deverão ser realizados trabalhos associados à obra, no período reprodutor das mesmas, compreendido 
entre 15 de março e 30 de junho. 

ECO5. Deverão ser implementadas medidas que visem promover os corredores ripícolas existentes, 
enquanto meio de dispersão natural da fauna e com vista a assegurar a conectividade entre as áreas 
classificadas existentes na proximidade da área de incidência do projeto. Estas medidas poderão passar 
por ações de beneficiação da galeria ripícola ao nível da área de incidência do projeto. 

ECO6. Deverão ser previstas medidas específicas para o habitat de "Q. suber x Q. rotundifolia,” de 
acordo com a afetação do mesmo. 
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MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

ECO7. Deverá ser implementado um programa vocacionado para o aumento da disponibilidade trófica 
das aves estepárias, onde entre outros aspetos, deverão ser previstas ações de promoção de mosaico 
agrícola extensivo e culturas agrícolas de sequeiro, favoráveis às aves estepárias (pe. leguminosas). A 
extensão da área a intervencionar (mediante acordos/protocolos com proprietários e/ou gestores) deverá 
ser definida em função da percentagem da área atual de sequeiro afetada com este projeto. 

ECO8. Deverá ser garantida a compensação do abate das quercíneas das áreas de montado por 
plantação em igual número dos exemplares abatidos. 

Com a finalidade de criar uma mancha homogénea, a plantação deverá ser realizada na mesma zona que 
as restantes compensações de quercíneas resultantes das DIA’s dos vários projetos do EFMA. Na 
plantação a efetuar, deverá ser garantido o acompanhamento das árvores ao longo do seu crescimento, 

num prazo nunca inferior a 20 anos, prevendo mecanismos de proteção da herbivoria e a reposição de 
exemplares perdidos (retancha). A localização e o projeto florestal de acompanhamento das quercíneas 
deverão merecer a aprovação do ICNF. 
 

SOLOS 

Fase de construção 

SOL1. Restringir, sempre que possível, a utilização de maquinaria pesada à rede viária, de modo a evitar 
a compactação do solo. 

SOL2. Ao longo do traçado das condutas, e sempre que tecnicamente possível, os solos provenientes 
das escavações deverão ser utilizados no revestimento das condutas com a reposição no mesmo local e 
mantendo a sequência dos horizontes ou camadas de solo. 

Fase de exploração 

SOL3. Caso se detetem indícios de alcalização e com o objetivo de substituir o sódio de troca pelo cálcio, 
disponibilizando o sódio libertado para ser arrastado por lavagem, considera-se necessário o estudo e a 
implementação das seguintes medidas: 

a) Dotações de água de rega adequadas; 

b) Adoção de uma rede de drenagem eficiente; 

c) Escolha de métodos de rega adequados; 

d) Aplicação de gesso. 

 

SÓCIO-ECONOMIA 

Fase prévia à obra e fase de construção 

SE1. Deverão ser promovidas antes do início das obras, ações de informação à população local sobre a 
localização, os objetivos, os benefícios e os impactes negativos associados ao projeto, bem como sobre a 
duração e calendarização prevista para as atividades de construção, no sentido de favorecer um maior 
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grau de adesão ao projeto e facilitem comportamentos de adaptação a um novo contexto, 
designadamente na população agrícola com mais idade (acima de 60 anos). 

Fase de construção 

SE2. Deverão ser implementadas medidas de minimização adequadas, de forma a não afetar o 
empreendimento turístico existente junto ao Adutor Roxo-Sado (Hotel Rural da Daroeira). 
 

AMBIENTE SONORO 

Fases de construção e de exploração 

AS1. Caso haja alguma reclamação devem ser efetuadas medições acústicas no local em causa 
imediatamente após a reclamação. Em caso de incumprimento dos valores limite estabelecidos no 

Regulamento Geral do Ruído deverão ser adotadas medidas de minimização adequadas. 
 

PAISAGEM 

Fase de construção 

PAI1. Para além das medidas de minimização apresentadas no EIA e também constantes no SGA, 
considera-se que deve existir uma estreita articulação com outros fatores ambientais, nomeadamente 
com a Ecologia, no sentido de haver uma otimização de recursos e de obtenção de sinergias vertidas nas 
soluções, para que o resultado final das intervenções de recuperação ambiental e integração e 
paisagística seja bem sucedido. 

PAI2. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva (sem ser 
comprimida) nas áreas que venham a ser afetadas pelas obras de construção e apoio à obra. Os solos 

decapados deverão ser armazenados em zonas de fácil acesso, de fertilidade reduzida e não integradas 
em áreas sensíveis. As terras decapadas deverão ser posteriormente utilizadas na integração paisagística 
dos reservatórios e estação elevatória, de acordo com o previsto nestes projetos. 

PAI3. Face à necessidade de utilização de terras de empréstimo para a construção dos reservatórios, o 
local de origem para a mesmas, que venha a ser considerado, deve ser objeto de inspeção cuidada de 
forma a confirmar e salvaguardar que no mesmo não existem de todo espécies vegetais exóticas 
invasoras (Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro). 

PAI4. A integração paisagística dos Reservatórios e da Estação Elevatória deve ser mais elaborada e 
cuidada, sendo necessário recorrer a plantações de elementos arbóreos, característicos da paisagem 
local. As plantações podem assumir um carácter informal, de forma a repetir o padrão existente de 
árvores dispersas na envolvente, mas também em maciço, conforme ocorre igualmente na envolvente. 

Deve ser considerada a possibilidade de eventuais transplantes de oliveiras existentes nas áreas de 

construção, que possam ser considerados na integração paisagística dos Reservatórios e da Estação 
Elevatória. 

PAI5. Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones, para as quais tenha sido observado 
comportamento invasor em território nacional. Esta medida deve ser aplicada a toda a área de 
intervenção. 
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PAI6. A recuperação das margens dos troços, onde venham a ocorrer perturbações decorrentes da obra 
ou onde se verifique sinais de erosão, deve procurar a implementação de soluções de Engenharia Natural 
associadas à plantação de espécies características da galeria ripícola local e em respeito pela formação 
vegetal (associação) atravessada. 

PAI7. O projeto de iluminação deve acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de 
iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa, em particular na Estação Elevatória. Deve 
ser criteriosa a conceção e a instalação, desde a escolha dos tipos de dispositivos – luminárias - e de 
lâmpadas, à correta e eficiente orientação do fluxo de luz, de forma a assegurar a redução da iluminação 
intrusiva. As luminárias devem ser de abertura horizontal e de posição oculta do foco de luz, dentro da 
proteção metálica. Os níveis de luminosidade são fator importante no equilíbrio e manutenção das 
condições ecológicas e à perceção da paisagem. 

PAI8. Proceder à recuperação paisagística dos locais de depósito de terras sobrantes. 
 

PATRIMÓNIO 

A) Fase prévia à obra 

Medidas Gerais 

PAT1. Nos casos em que não seja possível evitar a afetação das ocorrências patrimoniais, deve ficar 
também garantida através do Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, a salvaguarda pelo 
registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra e no caso de 
elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e memória descritiva; no 
caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral. 

PAT2. Deverá ficar prevista a possibilidade de ainda efetuar ajustes ao projeto, ainda que pontuais, de 

forma a compatibilizar o projeto com os resultados das sondagens de diagnóstico a executar ainda na 
fase prévia à obra. 

PAT3. Antes do início da obra deve ser realizada a prospeção arqueológica sistemática complementar das 
áreas que na fase de elaboração do EIA não foram prospetadas, nomeadamente, por se encontrarem 
vedadas ou apresentaram visibilidade má, procurando-se ainda relocalizar as ocorrências n.ºs 4, 6, 8, 
13 e 14. 

PAT4. Antes do início da obra deve ser realizada a prospeção arqueológica sistemática das novas 
acessibilidades, das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras e, de acordo com os 
resultados obtidos, poderão vir ainda a ser condicionadas. 

PAT5. Antes do início da obra deverão ser sinalizados e vedados todos elementos patrimoniais situados 
até a um limite máximo 15 m, centrado no eixo das infraestruturas; todos os restantes elementos 
situados até a um limite máximo de 25 m deverão ser sinalizados; os restantes elementos deverão ser 

avaliados caso a caso, devendo a sua vedação e sinalização tomar em consideração outros fatores como 
o elevado valor patrimonial e o estado de conservação, a proximidade de caminhos ou estradas a serem 
utilizadas durante a execução do projeto, pelo que antes do início da obra. 

Deste modo, antes do início da obra, deverá ser entregue uma listagem com todas as ocorrências a vedar 
e a sinalizar. 
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Medidas Específicas 

PAT6. Na fase anterior à obra, na ocorrência patrimonial n.º 10, Monte do Serralho 1, deverão ser 
efetuadas sondagens manuais de diagnóstico numa área mínima de 30 m2, a que se deverão seguir, 
complementarmente, de sondagens mecânicas de diagnóstico numa área mínima de 60 m2, para 
determinar a necessidade de medidas de minimização adicionais. 

PAT7. Na fase anterior à obra deverão ser efetuadas sondagens mecânicas de diagnóstico para 
caracterização das ocorrências n.º 9, Covanco das Mesas 1 e n.º 12, Vale Verde 1, numa área mínima de 
60 m2, para determinar a necessidade de medidas de minimização adicionais. 

PAT8. Deverá ficar prevista a elaboração de memória descritiva, registo topográfico, gráfico e fotográfico 
da ocorrência n.º 2, Barranco de Rio de Moinhos. 

B) Fase de obra 

Medidas Gerais 

PAT9. As ocorrências patrimoniais não poderão na fase de obra ser afetadas pelos estaleiros, acessos e 
áreas de depósito ou de empréstimo. 

PAT10. Após a desmatação deve ser realizada nova prospeção arqueológica sistemática das áreas que 
na fase de elaboração do EIA não foram prospetadas ou apresentaram visibilidade reduzida ou nula. 

PAT11. O acompanhamento arqueológico deverá ser efetuado de modo efetivo continuado e direto por 
um arqueólogo, em cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à realização do projeto não 
sejam sequenciais mas simultâneas. 

PAT12. Em complemento da prospeção sistemática por amostragem da área de 25% a ser convertida 
em regadio, realizada no âmbito do EIA, deverá ser efetuada prospeção seletiva da restante área. 

Medidas Específicas 

PAT13. Na fase de obra deverá ser efetuado um cuidadoso acompanhamento arqueológico na área das 
ocorrências n.ºs 2 e 11. 

PAT14. Em caso de afetação total ou parcial, deverá ficar prevista a elaboração de memória descritiva, 
registo topográfico, gráfico e fotográfico das ocorrências n.ºs 1, 3, 5 e 7. 

C) Fase de exploração 

PAT15. Encerrados todos os trabalhos arqueológicos no âmbito do presente projeto, deverá ser enviada 
à DGPC, uma listagem de todos os sítios arqueológicos inventariados com a identificação e endereço dos 
proprietários das respetivas áreas de implantação, com vista à notificação da existência desse património 
nas suas propriedades. 

 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Os Relatórios de Monitorização, quando aplicável, devem ser apresentados à Autoridade de AIA, 
respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, e de acordo com a 
periodicidade fixada para cada um dos fatores ambientais. 
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RECURSOS HÍDRICOS 

a) Objetivos 

O Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos visa avaliar eventuais alterações na qualidade da água 
superficial e subterrânea na área do bloco de rega de Rio de Moinhos, de forma a detetar situações de 
contaminação das linhas de água e aquíferos, avaliar quantitativamente os impactes identificados e 
verificar a eficácias das medidas de mitigação adotadas. 

Refira-se que EDIA promoveu a elaboração de um programa de monitorização dos recursos hídricos 
superficiais cuja área de abrangência é o sistema formado pelas albufeiras de Alqueva e Pedrógão, o 
sistema primário de rega do EFMA e as principais linhas de água potencialmente afetadas, o qual se 
denomina por “Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais para o Sistema Alqueva-

Pedrógão e Rede Primária de Rega – Fase de Exploração”. Este Programa visa definir as ações de 
monitorização a implementar pela EDIA no decorrer da exploração das infraestruturas da rede primária 
do EFMA, tendo em atenção, entre outros objetivos, a necessidade de cumprir as disposições de 
monitorização previstas nas DIA e Pareceres aos RECAPE, no Programa de Gestão Ambiental do EFMA e 
nos diplomas legais em vigor, bem como as responsabilidades atribuídas à EDIA através do Contrato de 
Concessão. 

No contexto desse programa de monitorização, será monitorizada a qualidade da água com origem no 
Circuito Hidráulico Roxo-Sado (em particular a que ficará armazenada nos 3 reservatórios), não sendo 
necessário, no âmbito deste EIA propor a monitorização da qualidade da água na rede primária do 
projeto em análise. 

b) Parâmetros a monitorizar e métodos analíticos 

Os parâmetros a monitorizar em cada campanha de monitorização são os seguintes: 

Local de 
medição 

Águas superficiais Águas subterrâneas 
Parâmetros 

In situ 

Temperatura (ºC) 
Oxigénio dissolvido (mg/l e % saturação) 

Condutividade (µS/cm) 
pH 

Teor de oxigénio (% saturação) 
Temperatura (ºC) 

pH 
Condutividade (µS/cm) 
Nível piezométrico (m) 

Em laboratório 

Alcalinidade (mg/l) 
Oxidabilidade (mg/l) 
Dureza total (mg/l) 

Sólidos suspensos totais (mg/l) 
Nitratos (mg/l) 
Nitritos (mg/l) 

Fósforo total (mg/l) 
Fosfatos (mg/l) 

Carência Química de Oxigénio (mg/l) 
Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/l) 

Azoto amoniacal (mg/l) 
Azoto total (mg/l) 

Zinco (mg/l) 
Crómio (mg/l) 
Cádmio (mg/l) 
Cobre (mg/l) 

Mercúrio (mg/l) 
Potássio (mg/l) 

Pesticidas (mg/l) 

Nitratos (mg/l) 
Amónia (mg/l) 

Pesticidas (mg/l) 
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Em todos os locais de amostragem deverão ser monitorizados parâmetros in situ, com recurso a sonda 
multiparamétrica. 

Os parâmetros a monitorizar são os constantes nas definições normativas da DQA para Avaliação do 
Estado Ecológico em rios (INAG, 2009 e Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março). 

c) Locais e frequência de amostragem 

Para as águas superficiais, os locais de amostragem devem ser os seguintes: 

 PMsup1 - Ribeira dos Nabos, na seção mais jusante do bloco de rega de Rio de Moinhos, 
junto à EN261; 

 PMsup2 - Albufeira da Daroeira, junto ao paredão da barragem. 

Para as águas subterrâneas, dada a quase ausência de captações de água subterrânea a na área de 
estudo, apenas se selecionou um ponto: 

 PMsub1 - Captação subterrânea existente junto ao Pego, numa área inserida no sistema aquífero 
Bacia do Tejo- Sado Indiferenciado da Bacia do Sado (T01). 

De forma a avaliar as alterações na qualidade da água no sistema aquífero Bacia de Alvalade (T6), na 
fase de integração deste programa no Programa de Monitorização Global do EFMA deverá ser estudada 
uma alternativa para a localização de um segundo ponto de amostragem. 

Os locais de amostragem são os representados no Desenho n.º 22 - Programa de Monitorização-Locais de 
Amostragem, constante do EIA. 

Os pontos de amostragem selecionados deverão ser ajustados sempre que ocorra qualquer situação não 
prevista ou caso os resultados obtidos nas amostragens assim o determinem (no caso de ser necessário 

avaliar uma situação não expectável). 

Relativamente à frequência das amostragens, deverão ser realizadas as seguintes campanhas: 

 Antes do início da exploração, tanto para as águas superficiais como subterrâneas, de forma a ter 
uma amostragem de referência; 

 Para as águas superficiais, nos primeiros 5 anos, deverão ser realizadas 4 campanhas anuais, em 
outubro, dezembro, fevereiro e abril; 

 Para as águas subterrâneas, nos primeiros 5 anos deverão ser realizadas campanhas semestrais 
(época seca e época húmida). 

No final do período de 5 anos deverá ser equacionada a continuidade dessas campanhas de acordo com 
os resultados obtidos. 

d) Técnicas de amostragem adotadas e metodologias de análise laboratorial 

As técnicas, os métodos de análise e os equipamentos a adotar para as determinações analíticas 
conforme o meio a analisar deverão ser compatíveis ou equivalentes aos definidos nos Anexos III 
(Métodos Analíticos de Referência para as Águas Superficiais) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, 
devendo ser definidos aquando da implementação do programa, pois poderão ser variáveis consoante o 
laboratório a adotar. 
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Os ensaios conducentes à verificação do cumprimento do referido Decreto-Lei deverão ser 
preferencialmente realizados por laboratórios acreditados para o efeito ou por laboratórios que participem 
em programas de controlo de qualidade gerido pelo laboratório nacional de referência, nos termos do 
Decreto-Lei n.º 234/93, de 2 de julho, que institui o Sistema Português da Qualidade. 

No caso de recurso a outros laboratórios, deverá ser apresentada uma ficha técnica do mesmo com a 
indicação dos procedimentos utilizados para assegurar a qualidade dos resultados analíticos. 

e) Técnicas e metodologias de registo e interpretação dos resultados obtidos 

Deverá proceder-se à análise e interpretação dos resultados de cada campanha de monitorização. Para 
tal deverá ser construída uma base de dados que integre a informação obtida e que permita a 
representação gráfica e cartográfica (à escala adequada), exprimindo a variação e as tendências sazonais 
registadas. 

Os resultados obtidos deverão ser analisados tendo em consideração: 

 Águas superficiais 
 DQA, avaliação do Estado Ecológico em rios (INAG, 2009), artigo 7º do Decreto-Lei 

n.  77/2006, de 30 de março; 
 Águas subterrâneas: 

 Norma para águas destinadas à produção de água para consumo humano, Anexo I do 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto; 

 Norma de utilização da água para rega, Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
agosto. 

f) Prazos, periodicidade e conteúdo dos relatórios de monitorização 

Após cada campanha de amostragem deve ser elaborado um relatório de progresso, com discussão e 

análise dos resultados obtidos e recomendações. Excetua-se a última campanha, em que deve ser 
entregue um relatório final que inclua as principais conclusões do estudo de monitorização. 

Em cada relatório devem constar os pontos de recolha efetuados, a metodologia aplicada, condições de 
amostragem e uma discussão dos resultados obtidos. 

A monitorização deverá ocorrer num período de 5 anos, ao fim do qual deverá ser reavaliada a 
pertinência da continuidade do programa. 

Os critérios de revisão do programa deverão ser ajustados consoante os resultados que forem sendo 
obtidos. Assim, caso os resultados permitam identificar uma qualquer contaminação da água, deverá ser 
definida uma reprogramação das campanhas que poderá envolver uma maior frequência de amostragem 
ou a integração de outros pontos de amostragem, com vista ao eventual despiste dos resultados 
analíticos obtidos, sendo que posteriormente serão adotadas medidas adequadas caso se confirme essa 
contaminação. 

Deverão ser remetidos à autoridade de AIA os relatórios de progresso e o relatório final efetuados no 
âmbito deste programa de monitorização dos recursos hídricos, num prazo máximo de 15 dias após a 
obtenção dos resultados analíticos. Caso se verifique necessário, deverão ser propostas medidas de 
mitigação adequadas. 
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AVIFAUNA ESTEPÁRIA 

Deverá ser realizada a monitorização das aves estepárias nas áreas de implementação do programa 
vocacionado para o aumento da disponibilidade trófica das aves estepárias. Previamente ao início da fase 
de construção deverá ser efetuada a caracterização da situação e referência existente. 

A monitorização de aves estepárias deve incidir, pelo menos, sobre a abetarda e sisão. 

Parâmetros a monitorizar: 

 Áreas de ocorrência das espécies de aves estepárias; 
 Estimativas dos efetivos ocorrentes na área de compensação/indivíduos reprodutores 

(discriminado por tipo de habitat); 
 Abundâncias relativas e total (quando possível) e densidade; 

 Utilização observada no habitat (alimentação, nidificação, descanso, etc.); 
 Níveis de produtividade/sucesso reprodutor, pelo menos para a abetarda. 

Metodologia 

Amostragem Atlas 

Prospeção de aves em quadrículas de 1x1 km do sistema Hayford-Gauss. A visita deverá ter uma duração 
de 15 a 30 minutos por quadrícula. As amostragens deverão ser realizadas em dois períodos anuais, na 
primavera para caracterizar as comunidades nidificantes (com início em março/abril) e no outono/inverno 
para caracterizar as comunidades invernantes. Deverá ser privilegiado os percursos de automóvel. 

Amostragem complementar de estimativas populacionais de aves 

No caso da abetarda deverão ser realizados percursos automóveis a velocidade reduzida e com pontos de 
paragem para observação, ao longo de estradas e caminhos que cubram toda a área, evitando horas de 
maior calor e dias com atividade venatória. Durante estes transectos deverão ser anotados todos os 

contactos em mapa específico, usos do solo em questão e localização com GPS. Esta amostragem 
complementar deverá ser realizada na primavera, no verão e no período outono/inverno. 

Quanto ao sisão, deverá ser realizada amostragem complementar nos períodos de primavera, Pós-
reprodução e inverno. Na primavera, deverão ser efetuadas contagens de machos de sisão, nas primeiras 
e últimas três horas do dia, Os pontos de amostragem não deverão coincidir com caminhos alcatroados, 
devem distar entre si pelo menos 650 m, devem afastar-se 300 m de povoações, de casas habitadas, de 
estradas alcatroadas e do limite da área de estudo. Os pontos de amostragem devem ser prospetados 
durante dez minutos, sendo registos os machos num raio de 250 m. No período pós-reprodutor e inverno, 
deverão ser percorridos transectos de forma a cobrir toda a área de estudo com paragens frequentes. 

Deverão ser adotada uma metodologia semelhante à adotada para os sisões durante a primavera, para as 
restantes aves estepárias nomeadamente a calhandra-real e o cortiçol-de-barriga preta baseada em 
pontos de escuta. Finalmente, para o tartaranhão-caçador (e outras espécies de aves de rapina), 

a metodologia deverá ser baseada na realização de transectos, a baixa velocidade ao longo de estradas e 
caminhos que cubram as áreas de ocorrência provável da espécie, a semelhança do utilizado para as 
abetardas. 

Os dados obtidos no âmbito deste Plano de Monitorização deverão ser compilados e analisados num 
relatório a remeter anualmente à Autoridade de AIA. 
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SOLOS 

a) Objetivos 

Alguns solos da área em estudo apresentam alguma sensibilidade para a alcalização, problema que 
poderá acentuar-se com a introdução do regadio, devido não só há existência de sais dissolvidos na água 
de rega com também devido a uma maior intensificação cultural. Por outro lado, poderão também surgir 
problemas de salinização dos solos. 

Assim, na fase de exploração, deverá ser implementado um programa de monitorização dos solos, com o 
objetivo de detetar e corrigir atempadamente problemas ao nível da salinização e alcalização dos solos. 

b) Parâmetros a monitorizar 

De modo a monitorizar a evolução dos solos da área regada ao longo do tempo, deverão ser analisados 
os seguintes parâmetros: 

 Condutividade elétrica (CE) da solução do solo (em pasta saturada); 
 Teor em sódio (Na); 
 Teor em magnésio (Mg); 
 Teor em potássio (K). 

De forma a permitir usar modelos de distribuição de água e de alguns iões no solo, de modo a ser 
possível uma previsão dos efeitos da rega na salinização e alcalização dos solos em face de cenários 
diversos, deverão ser determinados os seguintes parâmetros: 

 Velocidade de percolação da água no solo; 
 Massa volúmica aparente do solo; 

 Porosidade do solo; 
 Quantidade do ião sódio adsorvido no solo e na solução do solo em equilíbrio; 
 Análises periódicas à água de rega, nomeadamente o teor em sais, SAR e bicarbonatos. 

Estes últimos parâmetros permitem calcular o coeficiente de distribuição Kd do ião sódio no solo, 
permitindo a futura modelação da distribuição deste ião no solo. 

c) Locais e frequência de amostragem 

O início do Programa de Monitorização deve ser antecedido de uma caracterização da situação de 
referência a realizar antes do início da obra. 

As áreas a selecionar para monitorização deverão incluir preferencialmente áreas de maior risco de 
degradação, constituindo assim verdadeiras áreas de controlo e alerta para todas as restantes áreas. 

Em termos médios, poderá ser considerado um número de pontos de amostragem equivalente a cerca de 

1 ponto por cada 300 ha, embora possam não estar uniformemente distribuídos, tendo em conta as 
especificidades da área a estudar. 

As colheitas de solo deverão ser feitas no final da época seca. A comparação dos dados obtidos ao longo 
do tempo dará uma indicação segura do efeito da rega na qualidade dos solos e de medidas que deverão 
ser adotadas. A periodicidade das análises de solos a efetuar deverá ser a seguinte: 
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 A periodicidade das amostragens deverá ser anual e a sua realização após a época seca, para os 
solos mais suscetíveis, incluindo os que apresentaram suscetibilidade alta à 
salinização/alcalinização do solo; 

 Nos restantes solos, as análises poderão ser feitas de 3 em 3 anos; 
 As cartas de suscetibilidade à salinização e alcalização deverão ser refeitas anualmente de acordo 

com os dados recolhidos, pelo que a definição dos solos a monitorizar anualmente ou 
trianualmente deverá igualmente ser revista de acordo com os dados que forem sendo obtidos. 

d) Tratamento de dados 

Com base nos resultados obtidos deverá ser revista a Carta de Risco de Alcalinização e Salinização dos 
Solos. Os resultados deverão ainda ser utilizados para produzir o boletim de rega, onde deverá ser 
apresentada cartografia com as áreas onde deverão ser aplicadas medidas de minimização dos efeitos da 

Alcalinização e/ou de Salinização do solo. 

e) Prazos, periodicidade e conteúdo dos relatórios de monitorização 

Após cada campanha de amostragem deve ser feito um relatório de progresso, com recomendações, em 
que figurem as principais conclusões do estudo de monitorização. 

Em cada relatório devem constar os pontos de recolha efetuados, a metodologia aplicada, as condições 
de amostragem e uma discussão dos resultados obtidos. 

Caso se justifique, o plano de monitorização dos solos poderá ser revisto de acordo com os seguintes 
critérios, sem prejuízo de outros que se revelem pertinentes no decorrer da monitorização: 

 Deteção de impactes negativos significativos sobre os solos, diretamente imputáveis à exploração 
do Projeto, devendo agir-se no sentido de aumentar o esforço de amostragem; 

 Estabilização dos resultados obtidos, com comprovação da eficácia das medidas implementadas, 
podendo neste caso diminuir-se a frequência ou mesmo o número de locais de amostragem; 

 Os resultados obtidos para determinados parâmetros comprovarem a inexistência de impactes 
negativos ou, por outro lado, não serem conclusivos, podendo neste caso diminuir-se ou 
reequacionar-se a número e tipo de parâmetros propostos. 

Os relatórios efetuados no âmbito deste Plano de Monitorização deverão ser remetidos à Autoridade de 
AIA. 
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ANEXO I 

 

Enquadramento do projeto no EFMA 

Planta de localização 
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ANEXO II 

 

 

Pareceres das entidades consultadas 

 

 Parecer da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

 Parecer da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo) 

 Parecer da Brisa – Autoestradas de Portugal, S.A (Brisa) 

 Parecer da Estradas de Portugal (EP, S.A.) 

 Parecer da Rede Ferroviária Nacional, E.P.E. (REFER) 

 Parecer da Águas Públicas do Alentejo (AgdA) 
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ANEXO III 

 

 

Documento remetido pela EDIA de resposta às questões levantadas pela ABRoxo no 

âmbito da Consulta Pública 
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ANEXO IV 

 

 

Elementos de Projeto de Execução enviados 

 

 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2649 

 

 
Circuito Hidráulico de Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega 

Projeto de Execução 

 

PROJETO DE EXECUÇÃO DO 

CIRCUITO HIDRÁULICO DE ROXO-SADO E RESPETIVO BLOCO DE REGA 

Novembro 2012 

 

 

Volume 1 – Memória Descritiva e Anexos 

Tomo 1 – Memória descritiva 

Tomo 2 – Anexos 1 e 2 

Anexo 1 – Estudo de simulação de exploração da albufeira do Roxo 

Anexo 2 – Geologia e geotecnia. Boletins dos trabalhos de prospeção realizados 

Tomo 3 – Anexos 3 a 9 

Anexo 3 – Circuito hidráulico. Cálculo de perdas de carga e cotas de linha de energia 

Anexo 4 – Rede de rega. Resultados do cálculo hidráulico 

Anexo 5 – Rede de drenagem. Reportagem fotográfica 

Anexo 6 – Rede de drenagem. Definição das condições de drenagem dos solos 

Anexo 7 – Rede de drenagem. Resultados do estudo hidrológico 

Anexo 8 – Rede de drenagem. Resultados do estudo hidráulico 

Anexo 9 – Rede viária. Cálculo hidráulico dos elementos da rede viária 

Volume 2 – Desenhos (Caixas 1 a 3) 

Volume 3 – Especificações Técnicas 

Volume 4 – Mapa de Quantidades 

 


