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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA) do projeto "Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas e Respetivo Bloco de Rega", em fase de Projeto de 
Execução, sendo emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto), a 
Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (ARH Alentejo, integrada na Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P. - APA), na qualidade de Departamento competente para o licenciamento do referido 
projeto, enviou ao Departamento de Avaliação Ambiental da APA (APA/DAIA), para procedimento de 
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de 
Execução do "Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas 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, considerando os elementos que o integram, encontra-se sujeito a procedimento de 
AIA, de acordo com o definido nas seguintes disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro (com as alterações posteriormente introduzidas): 

 Circuito Hidráulico - subalínea iii), alínea b), n.º 3 do artigo 1.º [Anexo II, n.º 10-j)] 

Esta componente do projeto constitui uma tipologia que se encontra tipificada na alínea j) do 
n.º 10 do Anexo II 

Construção de aquedutos e adutoras ≥ 10 km e Ø ≥1 m - Caso Geral 
≥ 2 km e Ø ≥0,6 m - Áreas Sensíveis 

não sendo no entanto atingidos os limiares fixados (face à sua extensão) e não se localizando em 
área sensível. 

Trata-se de um projeto que constitui parte integrante da rede primária de abastecimento de água 
do EFMA (Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva), tendo o presente Circuito Hidráulico 
origem no adutor primário com a designação "Ligação Alvito-Pisão", constituindo-se como parte 
integrante da mencionada rede de abastecimento, surgindo na sua continuidade e dando-lhe 
sequência. 

Assim, face ao acima exposto, sendo esta componente do projeto suscetível de provocar impacte 
significativo no ambiente atendendo à sua localização e natureza, bem como o seu 
enquadramento no contexto global do EFMA, pelo que a mesma está sujeita a AIA de acordo com 
o previsto na subalínea iii), alínea b), n.º 3 do artigo 1.º: 

3 - Estão sujeitos a AIA, nos termos do presente decreto-lei: 
(...) 

b) Os projetos tipificados no anexo II ao presente decreto-lei, do qual faz parte 
integrante, que: 

(...) 
iii) Não estando abrangidos pelos limiares fixados, nem se localizando em área 

sensível, sejam considerados, por decisão da entidade licenciadora ou 
competente para a autorização do projeto e ouvida obrigatoriamente a 
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autoridade de AIA, nos termos do artigo 3.º, como suscetíveis de provocar 
impacte significativo no ambiente em função da sua localização, dimensão ou 
natureza, de acordo com os critérios estabelecidos no anexo III; 

 Bloco de Rega - subalínea i), alínea b), n.º 3 do artigo 1.º [Anexo II, n.º 1-c)] 

Esta componente do projeto constitui uma tipologia que se encontra tipificada na alínea c) do 
n.º 1 do Anexo II 

Projetos de desenvolvimento agrícola que incluam infraestruturação de rega e drenagem 
- ≥ 2000 ha - Caso Geral 

sendo atingidos os limiares fixados, pelo que está sujeita a AIA, de acordo com o previsto na 
subalínea i), alínea b), n.º 3 do artigo 1.º. 

Deste modo, de acordo com o definido no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, a autoridade de AIA 
competente é a APA, I.P. 

Através do ofício n.º S063072-201611-DAIA.DAP, de 28/11/2016, a APA, I.P., na qualidade de Autoridade 
de AIA, nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do Decreto-Lei acima referido e em conformidade com o artigo 
9.º daquele diploma legal, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: 
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Avaliação Ambiental (APA, I.P./DAIA), Agência 
Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (APA, I.P./DCOM), 
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (APA, I.P./ARH 
Alentejo), Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), Direção-Geral do 
Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG, I.P.), Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), Direção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (DGADR) e Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. 
Baeta Neves (ISA/CEABN). 

Na sequência deste ofício, o ICNF transmitiu que não iria integrar a CA, referindo que "(...) o projeto não 
interfere com área classificada nem com espécies dos anexos do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 
de abril (...)" e dado que "(...) de acordo com a alínea c) do nº 2 do artigo 9º do Decreto-Lei nº 151-
B/2013, de 31 de outubro, a Comissão é constituída por "Um representante da entidade com competência 
em matéria de conservação da natureza sempre que o projeto possa afetar valores naturais classificados 
em legislação específica ou zonas definidas como sensíveis, nos termos da legislação aplicável às áreas 
protegidas ou à conservação de espécies ou habitats protegidos". Adicionalmente manifestou que 
"Contudo o projeto insere-se em área com montado e povoamento de azinho, pelo que o ICNF deverá ser 
consultado enquanto autoridade florestal nacional, através da emissão de parecer externo". 

Deste modo, face ao manifestado pelo ICNF, a APA, I.P. solicitou à CCDR Alentejo que assegurasse 
também a análise do fator ambiental "Ecologia (Fauna e flora; Habitats e ecossistemas)", atendendo às 
suas competências em matéria de conservação da natureza. 

Assim, excetuando o ICNF, as entidades acima referidas nomearam os seguintes representantes para 
integrar a CA: 

 APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros 
 APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso 
 APA/ARH Alentejo – Eng. Joaquim Condeça 
 DGPC – Dr. João Marques 
 LNEG – Dr.ª Rita Caldeira 
 CCDR Alentejo – Eng.ª Maria João Matos 
 DGADR – Eng. Manuel Franco Frazão Eng.ª Maria S. José Pinela 
 ISA/CEABN – Arq. João Jorge 
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O EIA objeto da presente análise, sendo datado de setembro de 2016, é da responsabilidade da empresa 
AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, tendo sido elaborado entre junho de 2015 e maio de 2016. 
É composto pelos seguintes volumes: 

Relatório 

 Volume 1 – Peças escritas 
 Tomo 1 – Capítulos introdutórios 
 Tomo 2 – Caracterização da situação de referência 
 Tomo 3 – Avaliação de impactes 
 Tomo 4 – Mitigação, monitorização e conclusões 

 Volume 2 – Peças desenhadas 

Relatórios técnicos 

 Volume 1 – Projeto de enquadramento paisagístico da rede de drenagem 
 Volume 2 – Sistema de gestão ambiental 

Resumo Não Técnico 

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação: 

 Aditamento, datado de fevereiro de 2017; 
 Resumo Não Técnico reformulado, datado de fevereiro de 2017; 
 Informações e Esclarecimentos Complementares, datados de março de 2017; 
 Elementos Complementares – Solicitação Adicional, datados de abril de 2017; 
 Elementos Complementares – Solicitação Adicional (Edição 2), datados de maio de 2017. 

O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto de execução, sendo discriminadas, em anexo ao presente 
Parecer, as peças remetidas. 

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 
em causa. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do projeto do "Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas 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, planos de monitorização 
(Geral; Recursos Hídricos; Património Cultural; Geologia, Geomorfologia, Tectónica e Sismicidade; 
Socioeconomia; Paisagem). Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico. 

 Declaração da conformidade do EIA a 16 de março de 2017. 
 Solicitação de esclarecimentos e informação complementar relativa ao fator Paisagem. Esta 

informação foi apresentada em 3 de abril de 2017. 
Foi ainda solicitada, posteriormente, a apresentação de esclarecimentos e informação 
complementar relativa a aspetos gerais sobre os fatores ambientais. Esta informação foi 
apresentada em 17 de abril de 2017. Posteriormente, esta informação foi completada através de 
uma adenda (reeditando e completando a informação anteriormente apresentada neste âmbito), 
apresentada em 9 de maio de 2017. 

 Solicitação de Parecer Externo às seguintes entidades – Instituto de Conservação da Natureza e 
das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Direção Regional 
da Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo). 
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. 
 Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, desde 23 de 

março a 20 de abril de 2017. 
 Visita ao local, efetuada em 18 de abril de 2017, tendo estado presentes os representantes da CA 

(da APA/DAIA, da APA/ARH Alentejo, da DGPC, do LNEG, da CCDR/Alentejo, do ISA/CEABN), e 
da EDIA. 

 Análise técnica do EIA e respetivo aditamento, dos elementos complementares, bem como a 
consulta dos elementos de Projeto do "Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas e Respetivo Bloco de 
Rega", com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos serem 
minimizados/compensados. 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 Hídricos (incluindo Qualidade da Água e Domínio Hídrico), a DGPC sobre 
Património Cultural, a CCDR Alentejo sobre Usos do Solo, Ordenamento do Território, Sócio-
Economia, Ecologia (Fauna e flora; Habitats e ecossistemas), a DGADR sobre Solos, 
Agrossistemas, o LNEG sobre Geologia (incluindo Geomorfologia, Tectónica e Sismicidade), o 
ISA/CEABN sobre Paisagem 

 Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto 
e da área de implantação do mesmo. 

 Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados 
da Consulta Pública e das entidades externas consultadas, para além da discussão das seguintes 
temáticas principais: objetivos do projeto, caracterização da situação existente, identificação e 
avaliação dos impactes, medidas de minimização e planos de monitorização. 

 Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 
avaliação, 3. Enquadramento e objetivos do projeto, 4. Antecedentes de elaboração do projeto e 
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do EIA, 5. Descrição do projeto, 6. Análise específica, 7. Síntese dos pareceres das entidades 
externas, 8. Resultados da Consulta Pública, 9. Conclusão, 10. Condicionantes, Elementos a 
apresentar, medidas de minimização e planos de monitorização. 
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3. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no EIA. 

 

3.1. ENQUADRAMENTO GLOBAL DO EIA NO EFMA 

O primeiro procedimento formal de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) da barragem e aproveitamento 
hidroelétrico de Alqueva foi concluído em outubro de 1994. A Comissão de Avaliação propôs a aprovação 
desta primeira fase do Empreendimento (Barragem e aproveitamento hidroelétrico), sendo a sua 
implementação condicionada à realização da Avaliação de Impacte Ambiental do Empreendimento 
considerado no seu global. 

Realizou-se assim, entre julho de 1994 e março de 1995, o Estudo Integrado de Impacte Ambiental 
(EIIA), desenvolvido pela SEIA, que considerou a globalidade do Empreendimento. A instrução do 
procedimento de AIA teve início em 17 de Março de 1995, com a apresentação do EIIA ao Ministério do 
Ambiente e Recursos Naturais (MARN), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 186/90, de 6 de junho, sendo o 
parecer da Comissão de Avaliação aprovado pela Ministra do Ambiente e Recursos Naturais, em agosto 
de 1995. 

O procedimento de AIA integrou uma avaliação técnica do EIIA por parte da Comissão de Avaliação 
nacional, consulta pública e audiências em Portugal e Espanha no âmbito da qual foi elaborado um 
Informe Técnico pelo Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente - Dirección General de 
Política Ambiental (DGPA) de Espanha. 

Deste processo de AIA resultou um parecer positivo ao Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 
(EFMA), condicionado à adoção de uma gestão ambiental do Empreendimento, sustentada pelos 
princípios e requisitos enunciados no parecer emitido e no parecer do primeiro processo de avaliação. 

De entre os requisitos a assegurar salienta-se a necessidade de elaborar estudos de impacte ambiental 
específicos relativos às infraestruturas do sistema de rega, uma vez que os elementos disponíveis à data 
não permitiam avaliar, com rigor, o sistema de rega nas suas várias componentes. 

Deste modo, foi realizado um conjunto de Estudos de Impacte Ambiental de projetos que integram o 
EFMA, à medida que aqueles foram sendo desenvolvidos. É nesta lógica de atuação que se insere a 
elaboração do EIA do projeto do "Circuito Hidráulico de Cuba-Odivelas e respetivo Bloco de Rega". 

 

3.2. ENQUADRAMENTO GLOBAL DO PROJETO NO EFMA 

O Sistema Global de Rega do EFMA tem como objetivo genérico a utilização da água armazenada na 
barragem de Alqueva para a rega dos melhores solos do Alentejo. 

Os antecedentes do aproveitamento hidroagrícola do rio Guadiana reportam a estudos realizados na 
década de 50, materializados no Plano de Rega do Alentejo, que determinou as possibilidades de rega 
para todo o Alentejo. Em função de estudos, realizados ao longo dos últimos 25 anos, a solução 
preconizada para o desenvolvimento das infraestruturas do EFMA consiste na repartição da área total de 
rega de cerca de 120 000 ha, por três subsistemas de rega, nomeadamente: 

 Subsistema de Alqueva – com origem da água na margem direita da albufeira de Alqueva e que 
visa a beneficiação de cerca de 64 000 ha de terrenos (cerca de 52 300 ha de terrenos em 
concelhos do Baixo Alentejo, nomeadamente nos concelhos de Alcácer do Sal, Alvito, Aljustrel, 
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Beja, Cuba, Ferreira do Alentejo e Vidigueira, e cerca de 7 700 ha em concelhos do Alto Alentejo 
(Évora e de Portel); 

 Subsistema de Pedrógão – com origem da água na margem direita da albufeira de Pedrógão e 
que visa a beneficiação de cerca de 25 000 ha de terrenos nos concelhos de Beja e Vidigueira; 

 Subsistema de Ardila – com origem da água na margem esquerda da albufeira de Pedrógão e 
que visa a beneficiação de cerca de 30 000 ha de terrenos nos concelhos de Moura e Serpa. 

O sistema de barragens Alqueva-Pedrógão representa assim a origem de água para todo o 
Empreendimento. Além do abastecimento de terrenos de água para rega, o EFMA prevê também o 
abastecimento e o reforço de água para fins industriais e consumo humano, bem como a produção de 
energia elétrica, através das Centrais Hidroelétricas de Alqueva e de Pedrógão e um conjunto de 
Aproveitamentos Hidroelétricos (mini-hídricas). 

O circuito hidráulico de Cuba-Odivelas, objeto do presente EIA, com origem no canal Alvito-Pisão, insere-
se no Subsistema de Alqueva, estando totalmente incluído na bacia hidrográfica do rio Sado. 

Evolução do Sistema Global de Rega do EFMA 

Em 2013 a EDIA elaborou um documento intitulado “Zona de Intervenção de Alqueva. Contribuição para 
a Definição de Áreas e de Necessidades Hídricas para o Regadio na Zona Envolvente do EFMA” 
(EDIA, 2013). Nesse documento define-se a Zona de Intervenção de Alqueva (ZIA), como a “área de 
influência do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, desenvolve-se entre Elvas e Aljustrel, 
ocupando cerca de 900 000 ha distribuídos por 20 concelhos dos distritos de Beja, Évora, Setúbal e 
Portalegre”. 

No documento supracitado pode ainda ler-se que “apesar da conclusão das infraestruturas hidroagrícolas 
projetadas para o EFMA só estar prevista para 2015, os inúmeros e reiterados pedidos expressos de 
água para rega na envolvente do Empreendimento (em áreas já regadas com recursos próprios e não 
regadas) têm-se avolumado e atualmente ascendem já a valores superiores a 40 mil ha - a somar aos 
120 mil que se encontram em implementação - e têm tendência para continuar a aumentar. 

Por outro lado, a par da evolução das tecnologias de regadio, das culturas e dos mercados, é hoje 
possível viabilizar o uso hidroagrícola de solos que poderão ter sido considerados menos aptos para 
esse fim no esboço inicial do EFMA, não tendo por essa razão sido considerados à partida. 

Acresce que face aos avanços e melhorias sensíveis que se vêm obtendo no que concerne à eficiência 
hidráulica dos sistema do EFMA e através de uma gestão otimizada dos seus recursos, é viável 
assumir uma extensão de benefício, exclusivamente através da rentabilização dos recurso hídricos 
atualmente afetados ao Empreendimento (através de Contrato de Concessão em vigor), não 
mobilizando novas massas de água para o efeito e não criando novos impactos neste âmbito. 

Reiterando devidamente o potencial latente destas áreas enquanto impulso adicional para a economia 
regional, bem como a pretensão inequívoca dos agentes rurais em contribuir para esse objetivo, crê-
se estarem reunidas as condições para se concretizar um benefício mais alargado da componente de 
regadio do EFMA, de modo integrado e sustentado”. 

Assim, a EDIA, no documento em equação, delimita, na Zona de intervenção do EFMA (ZIA), 
“novas áreas onde se identificou um elevado potencial para o estabelecimento de áreas significativas 
de regadio estruturadas, estáveis e sustentáveis. 

Estas áreas, especialmente vocacionadas para o regadio, para além de não carecerem da criação de 
novas origens de água e de, pelo contrário serem de fácil integração no EFMA, partilham, entre 
outras, três das seguintes cinco características: 
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 apresentarem solos adequados; 
 ter já atividade agrícola significativa; 
 possuírem regadio imperfeito ou forte apetência para regadio, ou seja, onde 
 não é ainda possível realizar um regadio tecnicamente sustentável, essencialmente, por 

escassez de água disponível de forma economicamente viável; 
 efetuarem a utilização de recursos hidrológicos subterrâneos para apoio à atividade agrícola; 
 onde existem empresários agrícolas que manifestaram já o seu interesse, reiteradamente, na 

ligação das suas explorações agrícolas à rede primária do EFMA; 

Estas áreas são, pelo contexto acima sistematizado, especialmente vocacionadas para serem 
associadas a áreas de rega/perímetros hidroagrícolas já existentes, ou, no limite, dar origem à criação 
de novas áreas de rega/perímetros, com todas as vantagens inerentes à constituição de perímetros 
hidroagrícolas - a que acresce naturalmente a preservação dos recursos hidrogeológicos (atualmente 
sobre explorados), face à criação de alternativas baseadas em recursos hídricos superficiais. 

Desta infraestruturação/agregação decorrem, para além dos benefícios inerentes ao regadio, 
significativas mais-valias dada a regulamentação mais restritiva, quanto à exigência de práticas 
agrícolas ambientalmente sustentáveis e ao uso de água planeado e aferido, salvaguardando-se, 
assim, os recursos hídricos, subterrâneos e superficiais, que deixarão de ser usados, bem como a 
proteção / conservação do solo, garantindo desta forma a perenidade dos elementos de suporte de 
uma agricultura de regadio sustentável. 

Por outro lado, a associação destas áreas, quando possível, às origens de água/rede primária do EFMA 
irá transferir os seus consumos de água para um uso de água para regadio previamente quantificado 
e alocado, quer no âmbito do contrato de concessão entre o Estado Português e a EDIA, S.A., quer 
nos acordos já estabelecidos com a União Europeia. Nesta situação, o fornecimento de água será, em 
grande parte, assegurado por investimentos já efetuados, otimizando-se a rentabilização destes 
investimentos, e garantindo a concretização dos objetivos inerentes à sua realização. 

Com base nestes pressupostos e nos elementos de base existente, para o território em análise, 
selecionaram-se as novas áreas a considerar. Nesta avaliação preliminar foram contabilizados cerca de 
100 000 ha de novas áreas passíveis de vir a ser regadas pelos recursos mobilizados pelo Alqueva 
(EFMA), perfazendo um volume de necessidades de abastecimento na ordem dos 300 milhões m3/ano 
médio, à margem dos já alocados aos usos consuntivos previstos para os atuais 120 mil ha de 
regadio”. 

A primeira dessas áreas identificadas foi a “Área 1 - Zona de Rega Cuba-Odivelas”. A área potencial 
identificada é de cerca de 9000 ha e localiza-se a norte da povoação de Trigaches, a oeste de Faro do 
Alentejo, a Este da albufeira de Odivelas e a sul da EN257. 

No referido documento, sendo efetuadas diversas análises, no âmbito das necessidades de água é 
referido que "nos últimos anos vem-se constatando uma mudança progressiva no uso e exploração da 
terra nas áreas do EFMA e em áreas adjacentes, com uma larga predominância para o uso do olival 
intensivo ou super intensivo, da vinha e também com o surgimento de outras culturas arbóreas de 
regadio. A título de exemplo, pode referir-se que, em primeira aproximação, na zona do EFMA o olival 
já atingiu cerca de 40% da área. Ora, estas culturas exigem habitualmente bem menos quantidade de 
água mensal e podem ter uma dotação percentualmente menor nos meses de Verão (período de rega 
critico para as restantes culturas) e mais centrada na "floração" (Abril-Maio). 

Concretamente, o olival implica dotações nos primeiros anos de 1500 a 2000 m3/ha e de 3000 a 
4000 m3/ha na parcela em período de pleno desenvolvimento, atenuando ainda os caudais de ponta 
nos meses críticos. 
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Tendo em consideração as origens de água superficial já existentes nestas áreas e a ocupação cultural 
expectável, e ponderando sobretudo o necessário compromisso com a evolução da eficiência e dos 
métodos de rega, assumiu-se que a dotação média por hectare de área beneficiada, no horizonte de 
projeto, não ultrapasse cerca de 3000 m3/ha. Assim, pode estimar-se que o volume necessário para 
servir estas áreas de rega seja da ordem de grandeza de 300 hm3. 

Face ao interesse manifestado por diversas entidades e por associações de agricultores, o documento 
(EDIA, 2013), prossegue com uma análise a um conjunto de áreas previamente identificadas (“novas 
áreas passíveis de vir a ser regadas pelos recursos mobilizados pelo Alqueva”), procurando pormenorizar 
as opções seguidas. No que concerne especificamente à “Área 1 - Zona de Rega Cuba-Odivelas”, refere, 
em resultado da análise efetuada, que a área potencial inicialmente identificada (9 000 ha) passou a 
corresponder a cerca de 2 500 ha. Foi esta área que então baseou o desenvolvimento do Projeto de 
Execução do Circuito Hidráulico de Cuba-Odivelas e respetivo Bloco de Rega, objeto do presente EIA. 

O documento (EDIA, 2013), apresenta uma sistematização final sobre os estudos efetuados, sendo que 
das considerações finais tecidas no mesmo consta que "4- Estes estudos que envolveram já algum 
desenvolvimento nos domínios ambiental e no pré-dimensionamento das redes de ligação ao EFMA e 
de distribuição junto dos beneficiários, permitem indicar que, globalmente, se terá uma área com 
cerca de cinquenta mil hectares, devidamente habilitada a ser integrada de modo expedito na 
infraestruturação de beneficiação hidroagrícola do EFMA e num contexto devidamente regrado do 
ponto de vista ambiental”. 

Deste modo, o projeto de execução do Circuito Hidráulico de Cuba-Odivelas e respetivo Bloco de Rega 
insere-se nesta lógica de expansão do regadio para a zona envolvente do EFMA. 

 

3.3. OBJETIVOS DO PROJETO NO QUADRO GLOBAL DO EFMA 

O projeto do "Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas e respetivo Bloco de Rega" faz parte do Subsistema de 
Rega de Alqueva, que integra o Sistema Global de Rega do EFMA, tendo como objetivo beneficiar com 
regadio, cerca de 2 790 ha, de terrenos com boa capacidade para uso agrícola e avaliados como “novas 
áreas passíveis de vir a ser regadas pelos recursos mobilizados pelo Alqueva”, de acordo com o acima 
exposto. 

Este bloco de rega está limitado a norte pelos blocos de rega do Vale do Gaio, a nordeste e este pelos 
blocos de rega de Alvito-Pisão, a sudeste e sul pelos blocos de rega do Pisão e a sudoeste pelos blocos de 
rega do Alfundão, todos eles integrados no Subsistema de Rega de Alqueva do Empreendimento de Fins 
Múltiplos de Alqueva. Todos foram sujeitos a procedimento de AIA (ao abrigo 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), tendo 
todas as DIA emitidas tido decisão favorável condicionada. 

A delimitação do Bloco de Rega de Cuba-Odivelas teve em consideração o limite dos blocos vizinhos, que 
já se encontram em funcionamento, no caso dos blocos de Alvito-Pisão, Pisão e Alfundão, ou em fase de 
construção, no caso dos blocos de rega do Vale do Gaio. 
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Figura 1 - Enquadramento do Bloco de Rega de Cuba-Odivelas no Subsistema de Alqueva. 

 

Deste modo, o projeto do "Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas e respetivo Bloco de Rega" integra o 
conjunto de novas áreas a beneficiar com regadio, dando continuidade à estratégia de desenvolvimento 
rural assumida para o EFMA. 
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4. ANTECEDENTES DE ELABORAÇÃO DO PROJETO E DO EIA 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no EIA. 

No decurso da elaboração do projeto de execução do Circuito Hidráulico de Cuba-Odivelas e respetivo 
Bloco de Rega foram tomadas opções de projeto, designadamente fruto da viabilidade técnica e 
financeira, bem como das interferências entretanto detetadas com valores ambientais identificados no 
âmbito dos trabalhos do EIA, desenvolvido em simultâneo com o Projeto de Execução. 

Deste modo, foram introduzidas no projeto de execução as seguintes alterações, fundamentalmente 
associadas a aspetos da Ecologia e traduziram-se em modificações nos perímetros beneficiados e no 
traçado de infraestruturas lineares (i. e. condutas da rede de rega): 

 Retirada do perímetro de rega das áreas de drenagem de quatro charcos temporários 
mediterrânicos (Habitat 3170*, de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril – Anexo 
B-1, republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2015 de 24 de Fevereiro); 

 Alterado o traçado da conduta C2-2 (i. e. condutas da rede de rega), visando evitar a interseção 
com dois charcos temporários mediterrânicos. 

Os perímetros e traçados iniciais e finais resultantes destas alterações são os representados na figura 
seguinte: 

 

Figura 2 – Alterações introduzidas no projeto de execução. 
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no EIA. 

O projeto do Circuito Hidráulico de Cuba Odivelas e respetivo Bloco de Rega localiza-se no distrito de 
Beja, abrangendo os concelhos de Alvito (freguesia de Alvito), de Cuba (freguesias de Cuba e de Faro do 
Alentejo) e de Ferreira do Alentejo (união das freguesias de Alfundão e Peroguarda). A área de projeto 
pertence à região do Alentejo (NUT II) e à sub-região do Baixo Alentejo (NUTIII). 

O projeto é constituído pelo circuito hidráulico e por um bloco de rega (área a beneficiar) gravítico com 
cerca de 2 790 ha. 

O circuito hidráulico inicia-se na tomada de água a implantar no canal Alvito-Pisão (próxima da derivação 
para o reservatório de Cuba-Oeste), que alimentará o Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas, e termina na 
derivação da conduta C2. 

O canal Alvito-Pisão, que já está construído e em funcionamento, tem aproximadamente 36 km de 
extensão e permite a ligação entre a albufeira da barragem do Alvito e albufeira da barragem do Pisão. 
O canal divide-se em cinco trechos, com características técnicas e de dimensão diferentes. A tomada de 
água para o circuito hidráulico de Cuba-Odivelas localizar-se-á na zona terminal do trecho 3, trecho capaz 
de transportar um volume de água de 27,75 m3/s entre o adutor da Vidigueira e a derivação para o 
reservatório Cuba-Oeste. Deste modo, será efetuada a alimentação do Bloco de Rega de Cuba-Odivelas, 
através da ramificação da Rede Secundária de Rega, com a correspondente implantação de hidrantes 
junto das parcelas a irrigar. 

Rede primária 
O circuito hidráulico integra as seguintes infraestruturas: 

 Uma tomada de água, para captação no Canal Alvito-Pisão, dimensionada para um caudal 
de 2,234 m3/s; 

 Um adutor enterrado com 3 631 m de extensão e diâmetro de 1 200 mm (em betão pré-
esforçado com alma de aço). 

Rede secundária 
A concretização da rede secundária de rega integra a construção de infraestruturas e a realização 
das seguintes intervenções: 

 Rede de rega, com um desenvolvimento total de cerca de 29,2 km de extensão (materiais 
e diâmetros diversos), com condutas entre 0,5 m e os 0,8 m de diâmetro, que fará a 
distribuição às parcelas através dos hidrantes; 

 Hidrantes, num total de 21; 
 Rede de drenagem, com desenvolvimento de aproximadamente 3,3 km a reperfilar (inclui 

obras de arte- passagens hidráulicas, soleiras de fixação, confluências e revestimentos). 

CIRCUITO HIDRÁULICO 

Tomada de água 

Será inserida numa rampa de salvamento existente no canal Alvito-Pisão, ficando implantada numa 
plataforma (que ocupará uma área total de cerca de 700 m2) a construir para o efeito em zona anexa ao 
canal. A tomada de água será constituída por um conjunto de canais e comportas, associados a um 
sistema de filtração que estará equipado com uma grelha mecânica de limpeza automática, que retirará 
assim os detritos que possam existir na água do canal Alvito-Pisão. 
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Esta estrutura possibilitará a passagem de alguma da água transportada no canal Alvito- Pisão para uma 
conduta enterrada (adutor) que faz igualmente parte (tal como a tomada de água e o sistema de 
filtração) das infraestruturas principais de Circuito Hidráulico de Cuba-Odivelas. Para além da estrutura de 
tomada de água, na plataforma ficará implantado o edifício de comando dos equipamentos 
hidromecânicos e elétricos associados à estrutura. 

Adutor 

Terá um comprimento total de 3 631 m e será construído em betão pré-esforçado com alma de aço, com 
um diâmetro de 1,2 m, sendo capaz de transportar um volume de água entre 1,87 e 1,95 m3/s. Permitirá 
o transporte dos caudais aduzidos desde a tomada de água até à derivação da conduta C2. Nele serão 
instaladas três descargas de fundo. 

BLOCO DE REGA 

Rede de rega 

Fará o transporte da água aos blocos de rega e é composta por várias condutas enterradas (com 
extensão total de 29,2 km) que derivam da conduta principal e que levarão a água até aos 21 hidrantes a 
instalar (40 bocas de rega), a partir dos quais será possível a ligação dos equipamentos para rega das 
parcelas. 

Essas condutas terão diâmetros diferentes (variando entre os 50 cm e os 80 cm) e serão construídas de 
materiais igualmente diferentes, consoante o diâmetro. Assim, os tubos de menores dimensões serão 
feitos de um tipo de plástico (Polietileno de Alta Densidade – PEAD), os intermédios em ferro (ferro 
fundido dúctil – FFD) e os maiores serão em betão. A rede de rega desenvolve-se em cerca de 24,5 % 
em betão armado com alma de aço, 30,3 % em FFD e os restantes 45,2% em PEAD: 

 Diâmetros iguais ou inferiores a 500 mm – PEAD; 
 Diâmetros 600 e 700 mm – FFD; 
 Diâmetros iguais ou superiores a 800 mm – Betão armado/pré-esforçado com alma de aço. 

Drenagem 

Está prevista a intervenção em três troços de duas linhas de água, numa extensão total de 
aproximadamente 3,3 km. As intervenções propostas pelo projeto consistem no alargamento das linhas 
de água, no sentido de permitir uma circulação mais facilitada da água (reperfilamento). 

As valas foram dimensionadas para um período de retorno de 2 anos. A intervenção prevê ainda a 
existência de obras de arte (passagens hidráulicas, soleiras de fixação, confluências, revestimentos) e 
substituição de um aqueduto no Barranco dos Assentes, num dos troços a reperfilar. 

 

Quadro 1 – Intervenções na rede de drenagem. 

Linha de Água Intervenção Desenvolvimento (km) 

Barranco dos Assentes – Troço 1 Reperfilamento 1, 45 
Barranco dos Assentes – Troço 2 Reperfilamento 1,20 
Barranco do Peneireiro Reperfilamento 0,61 
Total 3,26 
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ESTALEIROS; MOVIMENTOS DE TERRAS PREVISTOS E ÁREAS DE DEPÓSITOS DEFINITIVOS 

Estaleiros 

A localização efetiva do estaleiro da empreitada de construção do Circuito Hidráulico de Cuba-Odivelas é 
responsabilidade do empreiteiro ao qual venha a ser adjudicada a obra. Verifica-se que no EIA consta um 
desenho das condicionantes a observar para a sua definição (Desenho n.º 25 - Áreas condicionadas. 
Localização de estaleiros e deposição de terras sobrantes). Por outro lado, verifica-se que no Anexo V do 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) – "Condicionantes à localização de estaleiros 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 e depósito de terras sobrantes deverá 
atender ao desenho incluído nesse anexo (Desenho 25 - Áreas condicionadas. Localização de estaleiros e 
deposição de terras sobrantes) e que é igual ao constante do EIA. 

Movimentos de terras previstos e Áreas de depósitos definitivos 

Com exceção do material proveniente de pedreiras/areeiros não está prevista a necessidade de recurso a 
material de empréstimo para a execução de aterros. 

Por outro lado, dadas as características das condutas da rede secundária, parte do material resultante das 
escavações seguirá para aterro para depósito definitivo. Apesar das ações de escavação serem em parte 
compensadas por ações de aterro, estão estimadas as seguintes quantidades de material sobrante: 

Os materiais para depósito serão, previsivelmente, terras resultantes de escavações, nomeadamente da 
implantação da tomada de água, adutor, rede de rega e rede de drenagem. 

 

Quadro 2 – Movimentos de terras previstos. 

Infraestrutura Escavação (m3) Aterro (m3) 

Tomada de água 2 315 1 050 
Adutor 32 315 20 759 

Rede secundária 98 583 70 386 
Rede de drenagem 10 669 16 

 

Quadro 3 – Volumes de terras sobrantes por infraestrutura do projeto. 

Infraestrutura Terras sobrantes (m3) 

Tomada de água 1 055 
Adutor 11 555 
Rede de rega 28 198 
Rede de drenagem 10 669 

 

ACESSOS 

Não está prevista a criação de novos acessos, devendo ser utilizados os já existentes, quer no decurso da 
fase de construção, quer durante o período de exploração do projeto. No entanto, caso se verifique 
necessário durante a fase de construção, deverá ser adotado procedimento igual ao dos estaleiro e 
depósito de terras sobrantes. Não obstante, após o final dos trabalhos de construção, deverão ser 
repostas as condições iniciais dos terrenos afetos aos acessos temporários e existentes que venham a ser 
utilizados durante a fase de construção. 

DURAÇÃO DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

A duração da construção das diferentes infraestruturas está prevista decorrer durante 12 meses. 
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6. ANÁLISE ESPECÍFICA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima; Usos do 
Solo; Recursos Hídricos Superficiais; Recursos Hídricos Subterrâneos; Geologia Geomorfologia e 
Geotecnia; Solos; Ecologia; Património Histórico-Cultural; Paisagem; Ordenamento do Território; 
Agrossistemas; Socio-economia; Qualidade do Ambiente (Qualidade do Ar; Ambiente Sonoro; Produção e 
Gestão de Resíduos e Efluentes). 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos de 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 I - Circuito Hidráulico Principal, Tomo 3 – 
Especificações Técnicas; e no Volume II – Rede de Rega, Tomo 3 – Especificações Técnicas. 

Acresce ainda que, tratando-se de uma obra pública, de acordo com o estipulado pela legislação em 
vigor1 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 (PPGRCD). 

Verifica-se que este Plano integra o Projeto de Execução (definindo o SGA a necessidade de ser dado 
cumprimento ao constante do PPGRCD) 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 https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/FluxosEspecificosResiduos/RCD/Modelo 
PPGRCD.pdf. 

Na sequência da análise efetuada e como comentário global, considera-se ainda de referir que, face à 
importância da implementação das políticas nacionais no âmbito do incremento da utilização de Fontes de 
Energia Renováveis (FER) e uma vez que o consumo energético na fase de exploração provém 
exclusivamente da rede elétrica, não existindo qualquer utilização de outras fontes de energia, 
nomeadamente renováveis, recomenda-se que, em futuros Estudos de Impacte Ambiental sejam 
aprofundadas as potencialidades de geração de energia elétrica, nomeadamente através de fontes de 
energia renováveis. Com a utilização de FER nos sistemas e na gestão da rede, considera-se que haverá 
um impacto positivo. 

 

6.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, TECTÓNICA E SISMICIDADE 

A. Caracterização da situação de referência 

A.1. Geologia e Geomorfologia 

A área afeta ao projeto insere-se no domínio morfoestrutural da Zona de Ossa Morena (ZOM). Em termos 
enquadramento geomorfológico situa-se na Peneplanície Alentejana, principal unidade de relevo do 
Alentejo. Tal como expresso no EIA, esta unidade caracteriza-se por uma variação de cotas reduzida que, 
em geral, se processa de forma gradual, com exceção de alguns relevos residuais, constituídos por rochas 
de maior dureza relativamente às rochas encaixantes. Salientam-se os relevos definidos pela Serra de 
Alcaria Ruiva e pela Serra de Ficalho, ambos distantes da área de estudo. 

                                                 
1 Nomeadamente o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, e o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março. 
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A zona de estudo e sua envolvente mais próxima enquadra-se nos terrenos aplanados da bordadura 
oriental da bacia hidrográfica do rio Sado, onde a variação de cotas é, em regra, inferior a 50 m, entre as 
cotas 120 e 160 m, variando de forma gradual no sentido Oeste-Este. As linhas de água têm carácter 
temporário e, dadas as características do substrato rochoso, a rede de drenagem é pouco encaixada, pelo 
que a erosão superficial devida ao entalhe dos cursos de água não contribuiu para uma modelação 
geomorfológica significativa da área. 

O projeto desenvolve-se em formações devónico-carbónicas do Maciço de Beja. A tomada de água situa-
se em gabrodioritos e dioritos do Complexo de Cuba. O adutor e os blocos de rega, condutas e hidrantes 
serão essencialmente implantados nos Pórfiros de Baleizão (dacitos, riólitos) e nos Dioritos de Monte 
Novo (dioritos e granodioritos), que afloram, segundo a direção NW-SE, alternadamente, quer 
maioritariamente os dioritos do Monte Novo com intercalações de pórfiros, quer predominando os 
pórfiros. O bloco de rega a S-SW ficará situado em rochas basálticas do Complexo Básico de Odivelas, e o 
bloco de rega e respetivas condutas mais a ocidente instalam-se em rochas basálticas, brechas e tufos do 
Complexo Básico de Odivelas e ainda, sobre os depósitos sedimentares miocénicos, já nas margens da 
albufeira de Odivelas. 

A área de estudo é afetada por várias falhas de orientação aproximada NW-SE a NNW-SSE e NE-SW a 
NNE-SSW ou ainda de orientação próxima de N-S. 

Nas proximidades da área de estudo destacam-se acidentes com atividade neotectónica, como a Falha de 
Messejana de orientação geral NE-SW a NNE-SSW, as Falhas da Vidigueira e, a sul, de Grândola-Ferreira 
com a mesma orientação geral WNW-ESSE a E-W com componente de movimentação vertical do tipo 
inverso. 

Segundo os dados disponíveis (Cabral, 1986a, 1986b in Cabral e Ribeiro, 1989) estima-se a taxa de 
atividade de algumas falhas ativas entre 0,001 mm/ano e 0,5 mm/ano nos últimos 2 Ma, correspondendo 
a um grau de atividade baixo a moderado. 

No que respeita a sismicidade, a área de estudo situa-se na transição da zona sísmica A, correspondente 
a um risco sísmico elevado, de acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de 
Edifícios e Pontes. A Carta de Isossistas de Intensidade Máxima do Atlas do Ambiente indica uma 
intensidade máxima 7 (Escala Internacional). 

Para a área de estudo são expectáveis valores de agR máximas de 1,0 m2/s para ação sísmica do Tipo 1 
(zona sísmica 1.4), e de 1,1 m2/s para ações sísmicas Tipo 2 (zona sísmica 2.4) de acordo com o 
Eurocódigo 8 (NP EN 1998-1-1:2010). 

 

A.2. Recursos Minerais 

A ZOM, onde se enquadra a área de implantação do aproveitamento hidroagrícola em estudo, caracteriza-
se por diversos tipos de ocorrências minerais metálicas, onde se incluem, entre outros, minérios de cobre, 
zinco e ferro, existindo pequenas áreas concessionadas à exploração de diversos tipos de recursos 
minerais, nos concelhos de Cuba (Fe, Sb, pirite), Alvito (Fe, Zn, Pb, Cu, pirite) e Ferreira do Alentejo (Cu, 
Mn, Fe), mas nenhuma se localiza dentro da área de implantação do projeto. 

Na zona de estudo, não é conhecida existência de depósitos minerais ou explorações mineiras, apenas 
existe uma área de prospeção e pesquisa de Cu, Pb, Zn, Au, Ag, Ni, V, Mo e Sb designada Alvito, Refª 
MNPP00412 que foi concedida à MAEPA - Empreendimento Mineiros e Participações, Lda. em 2012-03-23. 
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B. Identificação e avaliação de impactes 

Dos possíveis impactes negativos relativamente à Geomorfologia e Geologia identificam-se os seguintes, 
sendo desde já de referir, que são pouco significativos e de magnitude reduzida: 

 Impactes relacionados com as movimentações de terras, terras sobrantes e aterros (fase de 
construção) 
Está previsto movimentações de terras relacionadas com escavações e aterros, devido 
fundamentalmente a escavações necessárias para abertura de valas para implantação da tomada 
de água, adutor e condutas da rede de rega. Tendo em conta que grande parte dos materiais 
escavados regressarão ao local de origem e que será privilegiada a utilização de terras sobrantes, 
cujo volume se estima em 51 477 m3, na recuperação de áreas degradadas, estima-se que o 
volume excedente será muito reduzido. Assim, considera-se que o impacte relacionado com a 
movimentação de terras, nas fases de construção e desativação, será negativo, direto, 
temporário, certo, reversível, significativo mas de magnitude reduzida. Grande parte destes 
impactes poderá no entanto ser minimizável. 

 Impactes relacionados com o aumento de suscetibilidade à erosão 
As ações de desmatação compactação dos terrenos e as alterações da superfície topográfica 
atual através de terraplenagens, as relacionadas com implantação de estaleiros, abertura e/ou 
utilização de acessos provisórios e com a construção das infraestruturas associadas ao projeto 
poderão potenciar fenómenos de erosão e de alteração na drenagem superficial durante a fase 
de construção. Considerando que não existem declives acentuados no terreno de implantação do 
projeto, que os estaleiros são de reduzida dimensão, não estar previsto a criação de acessos 
provisórios, e de se tratar de uma área aplanada os possíveis estes impactes negativos serão 
indiretos, temporários, prováveis, locais, de médio prazo, reversíveis, pouco significativos e de 
reduzida magnitude. 

 Instabilidade de taludes de escavação/aterros (fases de construção, exploração e desativação) 
Impacte relacionado com o risco de ocorrência de instabilidade nos taludes e nas vertentes, 
nomeadamente a resultante de escavações e aterros decorrentes da fase de construção. Segundo 
o EIA, as valas a realizar implicam escavações pouco profundas, além de que serão realizadas em 
trechos pequenos, o não faz prever que possa existir instabilidade significativa. Assim, é 
considerado como impacte negativo, direto, temporário, certo, reversível, pouco significativo e de 
magnitude reduzida. Ainda segundo o EIA, durante a fase de desativação, se não for feita a 
manutenção dos taludes poderão existir situações de instabilidade, pelo que, neste caso, os 
impactes serão negativos, indiretos, temporários, reversíveis, de magnitude reduzida e pouco 
significativos a significativos. 

O projeto poderá também produzir impactes positivos relativamente ao fator Geologia e Geomorfologia 
nomeadamente através de: 

 Regularização de linhas de água 
A regularização de alguns troços das linhas de água existentes criarão melhores condições de 
drenagem, o que constituirá um impacte positivo nas condições de drenagem, que se pode 
classificar como indireto, temporário, certo, local, médio prazo, reversível, pouco significativo e 
reduzido. Este impacte prolongar-se-á durante a fase de exploração, caso seja feita a 
manutenção das linhas de água. 

 Escavações para a construção da tomada de água e para abertura de valas para implantação do 
adutor e condutas da rede de rega (fase de construção) 
Numa área onde escasseiam os afloramentos de rochas, facto bem expresso no EIA, a abertura 
de valas constitui uma oportunidade única para observação direta da geologia e das relações 
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entre as diferentes formações podendo contribuir para o conhecimento geológico da área do 
projeto. 

Relativamente ao fator Recursos Minerais não foram identificados impactes. 

 

C. Medidas de minimização 

Sendo os impactes negativo nos descritores Geomorfologia e Geologia pouco significativos, consideram-se 
adequadas as recomendações de caracter geral preconizadas no EIA (e que constam da listagem de 
“Medidas de minimização gerais da fase de construção” presente no sítio da internet da Agência 
Portuguesa do Ambiente - APA), nomeadamente as medidas de minimização constantes do ponto 
1.2.3 - Desmatação, limpeza e decapagem dos solos - MM(FC) 5 -, do ponto 1.2.4 -Escavações e 
movimentações de terras - MM(FC) 9, 10, 11, 13 – e as medidas especificas para o descritor 
Geomorfologia e Geologia -  MM(FC) 46 e MM(FC) 47. O Sistema de Gestão Ambiental (SGA) apresenta 
medidas e requisitos ambientais a cumprir nos trabalhos da empreitada relacionados com o fator Geologia 
e Geomorfologia que incluem as medidas expressas no EIA, atrás referidas, e outras que devem ser 
também aplicadas. Estas medidas estão relacionadas com a identificação de impactes, antes explanada, 
visando, portanto, minimizar os impactes relacionados com as movimentações de terras, terras sobrantes 
e aterros, evitar o aumento de suscetibilidade à erosão bem como a instabilidade de taludes. 

 

D. Conclusão 

A implementação do projeto do "Circuito Hidráulico Cuba - Odivelas e respetivo Bloco de Rega" terá 
impactes negativos nos descritores Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais que, no entanto, se 
preveem 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 acima 
referidas e constantes do EIA. 

 

6.2. RECURSOS HÍDRICOS, QUALIDADE DA ÁGUA E DOMÍNIO HÍDRICO 

A. Caracterização da situação de referência 

Em termos gerais, pode-se concluir que a caracterização da situação ambiental de referência abrange de 
forma sistemática, desenvolvida, clara e homogénea os fatores avaliados. 

A metodologia seguida na abordagem e tratamento do fator “Recursos Hídricos” afigura-se adequada a 
um projeto desta tipologia, tendo sido utilizadas a informação e bibliografia disponíveis que se 
consideram mais convenientes. 

O projeto em análise incide na área de jurisdição territorial da ARH do Alentejo, nomeadamente na 
Região Hidrográfica 6 (Sado e Mira), nas bacias hidrográficas das massas de água - rios: 

 Barranco do Monte dos Coelhos, com o código PT06SAD1283, classificada com o estado global 
razoável; 

 Barranco da Casa Branca, com o código PT06SAD1292, classificada com o estado global 
razoável; 

 Ribeira da Tramagueira, com o código PT06SAD1303C, classificada com o estado global mau; 
 A classificação das massas de água foi efetuada no âmbito do Plano de Gestão da Região 

Hidrográfica do Sado e do Mira, aprovado pela RCM n.º 22-B/2016, de 18 de novembro. 
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As massas de água rios identificadas dentro da área do projeto são efémeras, atravessam a área em três 
locais, duas no sentido este-oeste e uma no sentido norte-sul. 

As linhas de água alvo de ações de reperfilamento são as seguintes: 

Massa de água Designação local Estado global Extensão (m) 

Barranco do Monte dos Coelhos - 
PT06SAD1283 

Barranco dos Assentes – 
Troço 1 Razoável 2 900 (duas margens em 1 450 m) 

Barranco do Monte dos Coelhos - 
PT06SAD1283 

Barranco dos Assentes – 
Troço 2 Razoável 2400 (duas margens em 1 200 m) 

Sem classificação Barranco do Peneireiro - 1 220 (duas margens em 610 m) 

 

O circuito hidráulico e o bloco de rega são atravessados por diversas linhas de água, designadamente: o 
barranco dos Assentes, a ribeira de Mac Abrão, o barranco do Peneireiro, o barranco do Monforte, o 
barranco do Poço Salgado, a ribeira de Penique e a ribeira de Alfundão. 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área de implantação do projeto desenvolve-se no Sistema Aquífero 
Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona de Ossa Morena e na massa de água 
subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Sado, tendo sido classificada com estado químico e 
quantitativo bom e superior, no âmbito do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e do Mira, 
aprovado pela RCM n.º 22-B/2016, de 18 de novembro. 

O Setor Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona de Ossa Morena corresponde a um 
extensa área com interesse hidrogeológico, em particular porque as formações aquíferas que o suportam 
apresentam produtividades superiores às que caracterizam, em geral, as formações geológicas de 
natureza ígnea e metamórfica do Maciço Hespérico. Este Setor Pouco Produtivo não apresenta 
produtividades que o constituam como uma fonte de abastecimento aos principais povoados do Alentejo. 
Todavia, são suficientes para abastecer povoações até cerca de 1000 habitantes. 

No que se refere à vulnerabilidade à contaminação, o índice de vulnerabilidade EPPNA mostra que esta 
zona do aquífero apresenta vulnerabilidade média a baixa; o índice de vulnerabilidade DRASTIC 
apresenta uma vulnerabilidade baixa a variável. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Em termos gerais, considera-se que a identificação, caracterização e avaliação dos impactes, abrange de 
forma sistemática, clara e homogénea, o fator “Recursos Hídricos”. 

Relativamente ao fator analisado, e face às características deste projeto, considera-se que os impactes 
negativos serão pouco significativos e que se iniciam com as obras de construção e se mantêm ao logo 
do período de exploração do bloco de rega. A fase de exploração é aquela que poderá originar os maiores 
impactes sobre os recursos hídricos, nomeadamente sobre a qualidade da água. 

B.1. Fase de construção 

 Instalação, funcionamento e presença do estaleiro – Impacte negativo, local, improvável, direto, 
temporário, reversível, pouco significativo e reduzido. 

 Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de construção – 
Impacte negativo, direto, temporário, improvável, local, imediato, reversível, pouco significativo e 
reduzido. 

 Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas (tomada 
de água/sistema de filtração, adutor e rede de rega), circulação de máquinas e veículos – 
Impacte negativo, direto, permanente, provável, local, irreversível, pouco significativo e reduzido. 
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 Depósito de materiais sobrantes – Impacte negativo, direto, temporário, provável, local, imediato, 
reversível, pouco significativo e reduzido. 

 Execução da tomada de água/sistema de filtração – Não interfere com os recursos hídricos. 
 Adutor, rede de rega e sistema de automação. Abertura de valas para instalação de condutas e 

posterior recobrimento e execução de órgãos de manobra e segurança - Impacte negativo, 
direto, temporário, certo, local, imediato, reversível, pouco significativo e reduzido. 

 Rede de rega. Regularização de linhas de água – Impacte negativo, direto, permanente, certo, 
local, imediato, reversível, significativo e reduzido. 

As ações associadas à construção do estaleiro poderão implicar alguma mobilização de terras e criação de 
plataformas, podendo ocorrer o arrastamento de partículas e consequente aumento da turvação nos 
cursos de água mais próximos. 

No que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos, as repercussões da instalação e atividade dos 
estaleiros prendem-se, essencialmente, com potenciais modificações induzidas na permeabilidade dos 
terrenos pelas operações de compactação dos mesmos. Desta forma, esta compactação poderá contribuir 
para a alteração dos padrões de circulação na zona não saturada dos aquíferos, aumentando o 
escoamento superficial e diminuindo-se a infiltração e consequente recarga das formações aquíferas 
subjacentes. 

A instalação das infraestruturas e a circulação de máquinas e veículos poderão ainda contribuir para a 
compactação e consequente impermeabilização dos solos, promovendo o escoamento superficial. 

A criação de acessos temporários poderá implicar alterações do escoamento superficial e obstrução de 
cursos de água, podendo ainda verificar-se o aumento de sólidos em suspensão nos cursos de água 
adjacentes aos acessos provisórios. 

Os trabalhos de desmatação e limpeza superficial dos terrenos nas áreas afetas aos trabalhos de 
construção não deverão causar impactes significativos nos recursos hídricos superficiais, no que respeita 
aos aspetos quantitativos, uma vez que não interferem diretamente com a rede hidrográfica e não 
alteram a morfologia local. 

Todavia, especificamente, as atividades de desmatação e decapagem nas áreas em que a rede de rega 
atravessa linhas de água poderão influenciar pontualmente a qualidade da água dessas linhas de água, 
bem como o seu escoamento superficial, repercutindo-se no ciclo hidrológico. Uma vez que estas ações 
se irão realizar com recursos a meios mecânicos, os riscos de contaminação serão potenciados, em caso 
de incidentes com óleos ou combustíveis e se os trabalhos forem desenvolvidos em época húmida. 

O depósito de materiais sobrantes e consequente circulação de máquinas e veículos poderão contribuir 
localmente para a compactação dos solos, o que poderá originar um incremento do escoamento 
superficial. A alteração da morfologia do terreno poderá alterar a rede hidrográfica local, criando 
pequenos cursos de água e obstruindo outros. Poderão ser arrastados sedimentos para as linhas de água 
mais próximas, provocando a sua turvação devido ao aumento dos sólidos em suspensão. 

Relativamente às condutas das redes principal e de rega, os impactes nos recursos hídricos estão 
relacionados com a turvação pontual das linhas de água na zona de interseção, como consequência da 
desagregação do solo resultante da mobilização da terra necessária às operações de implantação das 
condutas (aberturas de valas, introdução da tubagem e consequente fecho). A utilização da maquinaria é 
também indutora do aumento pontual e local de hidrocarbonetos, que poderão alcançar as linhas de água 
interferidas. 

A execução da rede de drenagem irá causar impactes ao nível da hidrologia local, uma vez que a 
implantação desta rede assentará fundamentalmente na regularização de linhas de água. Será necessário 
efetuar ações de reperfilamento em duas linhas de água no sentido de aumentar a sua capacidade de 
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vazão de modo a comportarem os caudais de projeto, corrigir o perfil longitudinal mediante escavação, 
para que as velocidades de escoamento se mantenham baixas, corrigir o perfil longitudinal, em zonas 
muito escavadas, mediante a construção de degraus de contenção que contribuam para o depósito de 
sedimentos a montante dessas obras e, também, a redução das velocidades de escoamento. 

 

B.2. Fase de exploração 

 Exploração do adutor, da rede de rega e do sistema de automação 
 Presença, funcionamento e manutenção das infraestruturas – Impacte negativo, direto, 

permanente, improvável, local, imediato, irreversível, pouco significativo e reduzido. 
 Atividade de regadio – Impacte negativo, direto, permanente, certo, local, de médio prazo, 

irreversível, pouco significativo e reduzido. 
 Presença, funcionamento e manutenção da rede de drenagem – Impacte positivo, direto, 

permanente, provável, local, de médio prazo, irreversível e reduzido. 
 Impacte da exploração do novo sistema hidroagrícola associado à alteração do coberto vegetal e 

à conversão das culturas, contribuindo para o aumento dos fenómenos erosivos do solo, 
associados ao arrastamento de nutrientes e fitofármacos para a rede de drenagem superficial – 
Impacte negativo, local, provável, permanente, irreversível, de média magnitude e significativo. 

 A degradação qualitativa da água, provocada pelas atividades agrícolas, resulta da sua 
contaminação com nutrientes, sais e pesticidas, devido à utilização inadequada de pesticidas e 
adubos, especialmente os azotados, e das perdas de solo por erosão - Impacte negativo, local, 
provável, permanente, irreversível, de média magnitude e significativo. 

 As ações de manutenção da rede de drenagem relacionadas com a limpeza da galeria e 
vegetação ripícolas reduzem a capacidade que estas formações vegetais apresentam para 
retenção de nutrientes e agroquímicos que afluem à linha de água - Impacte negativo, local, 
provável, permanente, irreversível, de reduzida magnitude e pouco significativo. 

Em caso de necessidade de esvaziamento do circuito é esperado o aumento pontual de caudal nas linhas 
de água associadas às descargas de fundo da conduta. Consequentemente, deverão ser adotadas 
medidas de minimização, através da criação de pequenas bacias de retenção, imediatamente a jusante 
dos descarregadores, revestidas com material rochoso grosseiro, de modo a promover-se a infiltração da 
água descarregada. 

No caso de ocorrerem roturas na rede principal, é provável o arrastamento de sedimentos para as linhas 
de água mais próximas, originando turvação das mesmas. 

A entrada em funcionamento do aproveitamento hidroagrícola em projeto promoverá a reconversão dos 
usos do solo através do aumento de água disponível, pelo que se preconiza que diminua 
significativamente o recurso a captações de iniciativa particular (captações de água superficial ou de água 
subterrânea) para a rega dos terrenos. Estes impactes serão considerados efeitos positivos do projeto 
para os recursos hídricos, sendo no entanto pouco significativos, face à reduzida área do projeto e tendo 
em conta as reduzidas disponibilidades hídricas do sistema aquífero em causa. 

Se os métodos de rega não forem totalmente eficientes no que diz respeito à quantidade de água que as 
culturas absorvem, esta disponibilização de água para rega fará aumentar a água em circulação nas 
linhas de água, bem como a água que se infiltra no solo. 

Por outro lado, à medida que se desenvolve o regadio, a água de rega irá diluir as espécies químicas 
introduzidas e/ou acumuladas no solo, originando águas com uma mineralização superior à que possuíam 
inicialmente; parte destas águas entrarão no sistema de escorrência superficial, infiltrando-se a restante 
parte, em função da permeabilidade dos terrenos. O enriquecimento das águas subterrâneas com 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2936 

Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas e Respetivo Bloco de Rega 23 
Projeto de Execução 

diversas espécies químicas presentes nos solos e que são lixiviadas durante o processo de rega poderá 
ter repercussões sobre a respetiva qualidade. 

De facto, nos anos mais recentes, a poluição difusa tem vindo a ser reconhecida como um fator 
determinante na qualidade da água. Neste contexto, as práticas agrícolas adotadas são determinantes 
para a qualidade dos meios hídricos recetores, quer superficiais quer subterrâneos. Em particular, a 
conversão de áreas agrícolas de sequeiro para áreas agrícolas de regadio é frequentemente associada a 
um acréscimo de cargas poluentes afluentes às massas de água superficiais, na medida em qua a prática 
de regadio é tipicamente uma forma de agricultura mais intensiva, à qual estão habitualmente associadas 
maiores cargas de fertilizantes, nomeadamente azoto e fósforo. 

Os impactes negativos sobre as águas subterrâneas durante a fase de exploração estarão relacionados 
com a aplicação de fertilizantes e de pesticidas, que de forma conjugada com a rega contribuem para o 
gradual enriquecimento do meio hídrico em profundidade, em particular no que diz respeito aos nitratos. 
Todavia, esta situação pode e deve ser minimizada pelos proprietários desde que cumpridas as normas 
em matéria de fertilizações e aplicações de produtos fitofármacos constantes do Manual das Boas Práticas 
Agrícolas. 

Assim, no que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos, a fase de exploração terá um impacte 
negativo, indireto, provável, permanente, irreversível, regional, a médio prazo, de magnitude reduzida, 
associado a alterações na qualidade da água subterrânea. 

 

B.3. Fase de desativação 

 Abandono sem desmantelamento das infraestruturas – Impacte negativo, direto, permanente, 
improvável, local, longo prazo, reversível, significativo e de magnitude média. 

 Remoção e desmantelamento das infraestruturas – Impacte positivo, direto, permanente, 
improvável, local, longo prazo, reversível, significativo e reduzido. 

 

C. Medidas de minimização e plano de monitorização 

C.1. Medidas de minimização 

A mitigação dos impactes negativos potenciais nos recursos hídricos poderá ser garantida através da 
correta implementação da generalidade das medidas de minimização, tal como constam do EIA 
(Volume I, Tomo 4) e respetivo Aditamento, bem como pela adoção e cumprimento do disposto no 
Sistema de Gestão Ambiental proposto (Volume 2 dos Relatórios Técnicos), elaborado pelo dono da obra 
e a adotar na empreitada. 

Deverão ainda ser consideradas as medidas indicadas seguidamente: 

Na fase de construção 

 Devem reduzir-se ao máximo possível os períodos de preparação e mobilização do solo, 
reduzindo a quantidade de sólidos que poderão ser arrastados para as linhas de água. 

 O estaleiro de obra deverá ser localizado em local apropriado, de modo a não colidir com as 
linhas de drenagem natural do terreno e deverá ter uma utilização e manutenção adequada, de 
forma a evitar derramamentos acidentais de substâncias tóxicas. Os óleos e combustíveis devem 
ser armazenados em locais impermeabilizados, distantes das linhas de água e posteriormente, 
depois de usados, recolhidos por empresas licenciadas para o efeito. 

 As intervenções (mobilização do solo e/ou lavoura) que tenham lugar na proximidade das linhas 
de escoamento que atravessam a área agrícola, ainda que estas apresentem um caracter 
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incipiente, de pequena dimensão e regime temporário, deverão ser reduzidas ao mínimo, de 
forma a garantir a continuidade dos escoamentos, tendo em vista a prevenção de eventuais 
situações de alagamento de terrenos adjacentes e desorganização da rede de drenagem natural 
existente. 

 Devem ser criadas pequenas bacias de retenção, imediatamente a jusante dos descarregadores, 
revestidas com material rochoso grosseiro, de modo a promover-se a infiltração da água 
descarregada, caso haja necessidade de proceder a descargas de fundo da conduta. 

Na fase de exploração 

 Implementação das medidas minimizadoras de consumos de água preconizadas no EIA e de 
outras aplicáveis, constantes do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água. 

 Cumprir o Código das Boas Práticas Agrícolas para garantir a proteção da qualidade da água. 
 Recorrer às boas práticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando 

necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o Ambiente, ou seja 
aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. 
Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os nutrientes existentes no solo (análise de 
solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo 
de cultura, a época de produção e o ciclo cultural) e as épocas de aplicação dos adubos. Deverá 
também ser promovido junto dos agricultores, um conjunto de medidas culturais e técnicas com 
vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e de produção integrada e/ou 
agricultura biológica. Os agricultores deverão aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como 
aos métodos de luta alternativos à luta química. 

 Adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências 
provenientes da rega para as linhas de água adjacentes. 

 Implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do 
perímetro de rega, para evitar problemas erosivos. 

 Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico 
tais como nas margens dos cursos de água (galerias ripícolas) e em zonas de vegetação 
autóctone. 

 

C.2. Programa de monitorização 

Concorda-se com o programa de monitorização dos recursos hídricos nos termos propostos no EIA os 
quais indicam três pontos de amostragem para os recursos hídricos superficiais e dois pontos para os 
recursos hídricos subterrâneos. 

Os resultados do programa de monitorização deverão ser apresentados em formato digital editável (.xls) 
e mediante um relatório anual que conterá uma avaliação dos dados coligidos nesse período bem como a 
verificação da conformidade com as normas em vigor aplicáveis e incluindo a série completa de cada 
estação de amostragem com análise de tendência. 

A amostragem de água nas captações de água subterrânea deverá ser efetuada com recurso a 
equipamento de bombagem e na boca das captações. 

A monitorização das águas superficiais e subterrâneas deve iniciar-se com uma amostragem anterior à 
fase de construção (caracterização da situação de referência) e deverá ser efetuada também uma 
amostragem imediatamente antes do início da fase de exploração do projeto. 
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O programa de qualidade da água poderá ser revisto, de 2 em 2 anos, de acordo com os resultados 
obtidos. Até à comunicação, pelo proponente, da versão revista (caso tal ocorra) do programa de 
monitorização a implementar, mantém-se em vigor a versão anteriormente aprovada. 

De acordo com os resultados de monitorização que venham a ser obtidos, face a incumprimento das 
normas de qualidade da água, deverá ser averiguada a causa e corrigida a situação através de 
implementação de metodologias adequadas e sujeitas a aprovação prévia pela APA, I.P. . 

A determinação laboratorial dos parâmetros físico-químicos deverá seguir os métodos, precisão e limites 
de deteção estipulados no Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, devendo esta informação ser 
igualmente reportada. 

Deverão ser ainda tidas em consideração as normas constantes nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 1 – Normas aplicáveis às águas subterrâneas. 
[Fonte: Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Sado] 

Parâmetro Limiar Norma qualidade 

Azoto Amoniacal (mg/L) 0,5 - 

Condutividade (µS/cm) 2500 - 

pH 5,5-9 - 

Arsénio (mg/L) 0,01 - 

Cádmio (mg/L) 0,005 - 

Chumbo (mg/L) 0,01 - 

Mercúrio (mg/L) 0,001 - 

Cloreto (mg/L) 250 - 

Sulfato (mg/L) 250 - 

Tricloroetileno (µg/L) 0,65 - 

Tetracloroetileno (µg/L) 0,65 - 

Nitrato (mg/L)  50 

Pesticidas (substância individual) (µg/L)  0,1 

Pesticidas (total) (µg/L)  0,5 

Benzeno (µg/L) 1,0 - 

Etilbenzeno (µg/L) 1,3 - 

Tolueno (µg/L) 1,3 - 

Xileno (µg/L) 1,3 - 
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Tabela 2 – Normas aplicáveis às águas superficiais. 
[Fonte: Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Sado] 

Parâmetros Norma 

Oxigénio Dissolvido ≥ 5 mg O2/L 

Taxa de saturação em Oxigénio entre 60% e 120% 

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) ≤ 6 mg O2/L 

pH entre 6 e 9 (3) 

Azoto amoniacal ≤ 1 mg NH4/L 

Nitratos ≤ 25 mg NO3/L 

Fósforo Total ≤ 0,13 mg P/L 

Arsénio 50 

Cobre 7,8 (depende de pH, DOC e dureza da água) 

Zinco a Norma de Qualidade de 3,1 será aplicada 
se a dureza da água <24 mg/l CaCO3 

Etilbenzeno 65 

Xileno (total) 2,4 

Tolueno 74 

 

D. Conclusão 

Considera-se que, embora o projeto em causa potencie a ocorrência de impactes negativos sobre os 
Recursos Hídricos, desde que sejam cumpridas as medidas de minimização e compensação adequadas, 
os referidos impactes poderão ser minimizados para que sejam assegurados e salvaguardados os aspetos 
fundamentais de proteção dos recursos hídricos e das massas de água. 

Assim, em conclusão, considera-se, no âmbito do presente procedimento de AIA, que o projeto do 
"Circuito Hidráulico Cuba - Odivelas e respetivo Bloco de Rega" reúne as condições necessárias para ser 
sujeito à emissão de Parecer Favorável, condicionado ao cumprimento das condições constantes da 
presente apreciação. 

 

6.3. ECOLOGIA 

A. Caracterização da situação de referência 

O EIA identifica a situação de referência do fator Ecologia, com base em trabalho de campo e de pesquisa 
bibliográfica. Considera-se a metodologia adequada e suficiente aos objetivos em causa. 

A área objeto de estudo no âmbito da AIA não se encontra abrangida por áreas classificadas da Rede 
Fundamental de Conservação da Natureza. O sistema ecológico de maior relevância na área prospetada 
corresponde às áreas de nidificação da águia perdigueira (Águia de Bonelli), às áreas de charcos 
temporários mediterrânicos e às áreas de povoamento de quercíneas. O sistema agro-florestal - montado 
encontra-se algo degradado e afastado de um estado de conservação aceitável, como observável pela 
composição florística inventariada. No entanto, na sequência da visita ao local registou-se que: 
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(i) por vezes a densidade de árvores é razoavelmente densa (embora não constituindo povoamento); 

(ii) a mancha de montado representa uma área significativa da ocupação de solo na área objeto de 
estudo; 

(iii) dos três locais visitados e identificados como área de charco temporário mediterrânico - CTM - 
(locais assinalados com seta na figura abaixo), dois encontravam-se destruídos (locais assinalados 
a vermelho). 

 

 

Legenda  
 Área de charco temporário mediterrânico (CTM) 

 Local visitado no dia 18 de abril de 2017 – CMT existente 
 Local visitado no dia 18 de abril de 2017 – CMT destruído 

Figura 3 - Charcos temporários mediterrânicos observados durante a visita realizada pela CA 
[Adaptado do Desenho 26 – Carta de Áreas Ecologicamente Sensíveis; EIA – Volume 2 – Peças Desenhadas] 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1 Fase de construção 

Durante a fase de construção, preveem-se impactes resultantes das ações inerentes ao desenvolvimento 
da obra: destruição da vegetação na área correspondente aos estaleiros; compactação e eliminação do 
coberto vegetal nas zonas necessárias à movimentação de maquinaria inerente à atividade existente; 
deposição de poeiras nas plantas existentes nas imediações, resultantes das movimentações de terras e 
maquinaria; acréscimo de tráfego. 
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Para a fauna terrestre, os impactes advêm essencialmente da redução da disponibilidade de manchas de 
habitats favoráveis para as espécies e do aumento da perturbação de origem antropogénica associada à 
circulação de maquinaria e veículos afetos à obra. A esta perturbação estão associadas situações de 
mortalidade acidental (eg. por atropelamento) ou intencional (eg. de espécies menos aceites pela 
população em geral, tais como répteis, ou morcegos) e de afastamento de algumas espécies e/ou 
indivíduos mais sensíveis das áreas com maior atividade/movimento para outras adjacentes. 

O principal impacte desta fase, advém da perda de 8 ha de culturas anuais de sequeiro com árvores 
dispersas e 4 ha de povoamento de quercíneas para a construção das infraestruturas. 

Desta forma, pode-se avaliar de forma global os impactes como negativos, diretos, temporários, certos, 
locais, imediatos, reversíveis, significativos e magnitude média. 

 

B.2 Fase de exploração 

Na fase exploração, a principal ação geradora de impactes é a atividade de regadio, com a alteração da 
disponibilidade hídrica e a conversão de áreas agrícolas. Refira-se que 67% (1870 ha) da área do bloco 
de rega é caraterizada por ter culturas de sequeiro com árvores dispersas. 

Esperam-se alterações na composição florística dos diversos biótopos, devendo as comunidades 
existentes ser substituídas por outras de carácter cosmopolita, de muito menor valor ecológico, 
provocando uma modificação irreversível das condições ecológicas, alteração das estruturas de habitats, a 
fragmentação e o isolamento de populações, assim como a redução da normal capacidade de 
regeneração. 

Assim, considera-se que o impacte da alteração do uso do solo será negativo, direto, permanente, 
provável, local, médio/longo prazo, reversível, de magnitude média a elevada, especialmente se não 
forem implementadas medidas compensatórias. 

Refere-se ainda que a intensificação da atividade agrícola está também associada à utilização de 
fitofármacos e de fertilizantes, que poderão escorrer para as linhas de água e charcos, afetando as 
comunidades de macroinvertebrados bentónicos, ictiofauna e herpetofauna aquática, assim como a fauna 
terrestre. 

 

B.3 Fase de desativação 

Na fase de desativação do projeto, prevê-se um cenário de desmantelamento das estruturas, que terá 
impactes semelhantes aos da fase de construção. 

 

C. Condicionantes, Elementos a apresentar, Medidas de minimização e Medidas de compensação 

C.1 Condicionantes 

Tendo em conta que o projeto de execução, objeto do presente procedimento de avaliação, define os 
limites das áreas a afetar pelo bloco de rega, considera-se que qualquer nova área a ser infraestruturada, 
que não tenha sido objeto da presente avaliação, constitui uma alteração ao projeto de execução em 
causa. Assim, de modo a salvaguardar os exemplares de quercíneas presentes em áreas adjacentes, 
considera-se que deve ser estabelecida a seguinte condicionante: 

Na área de influência do projeto e em parcelas com densidades superiores a 2 quercíneas/ha não é 
possível a sua infraestruturação a partir deste bloco de rega ou outro seu vizinho. Considera-se “área 
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de influência do projeto” a área envolvente ao bloco de rega que poderá vir a ser infraestruturada no 
futuro a partir do bloco de rega de Cuba Odivelas. 

Por outro lado, de modo a garantir a não afetação dos charcos temporários mediterrânicos (CTM) 
existentes na envolvente de “Assentes da Concha”, considera-se que deve ser estabelecida a seguinte 
condicionante: 

Adequar o traçado da rede de rega para “Assentes da Concha”, de modo a não interferir com os 
charcos temporários aí identificados num raio de 5 m da sua envolvente. 

 

C.2 Elementos a apresentar 

A entidade gestora (proponente), previamente ao início da fase de construção, deverá apresentar os 
seguintes elementos à Autoridade de AIA: 

1. Acordos de gestão ou outro procedimento legal que vincule os proprietários à conservação dos 
charcos temporários mediterrânicos (CTM) identificados no Desenho n.º 26 - Carta de Áreas 
Ecologicamente Sensíveis, do EIA, com exceção dos charcos já destruídos. 
No acordo ou protocolo deve constar que os mesmos não devem ser drenados, alterada a sua 
morfologia, regados, cultivados e quaisquer outras ações que coloquem em causa a sua 
conservação ao longo do período de exploração do bloco de rega. 
Nesses acordos deve ser referido que, nos respetivos contratos efetuados com a entidade 
gestora, constarão as obrigações de conservação aplicáveis, constando em anexo ao mesmo a 
localização do CTM com referenciação vetorial. 

2. Indicar, tendo por base o Desenho n.º 26 do EIA – Carta de Áreas Ecologicamente Sensíveis – 
quais os charcos temporários onde a entidade gestora irá efetuar a monitorização. 

3. Plano de Conservação da Águia Perdigueira (Águia de Bonelli) com o objetivo de implementar 
medidas que garantam a permanência do casal na área. Essas medidas deverão ser dirigidas para 
a gestão favorável do habitat e do fomento de presas. 

4. A localização e o projeto florestal de acompanhamento das quercíneas. As áreas e respetivos 
critérios a considerar na sua elaboração devem ser os elencados no âmbito das medidas de 
compensação. 
Esta informação deve ser acompanhada das shapes com a localização dos terrenos disponíveis 
para compensação das quercíneas das áreas mencionadas. 

5. Um Plano de Vigilância e Fiscalização que permita à entidade gestora garantir que, quer os 
empreiteiros na fase de construção, quer os beneficiários na fase de exploração, dão 
cumprimento às medidas de preservação dos valores naturais em presença a salvaguardar. 

6. Alteração ao Programa Global de Monitorização dos Charcos Temporários Mediterrânicos, de 
modo a incluir os presentes da área do projeto do Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas e Respetivo 
Bloco de Rega, sendo que a monitorização deverá ser realizada pelo menos por um período de 5 
anos, após o início da fase de exploração. 

 

C.3 Medidas de minimização 

No que diz respeito às medidas de minimização, consideram-se adequadas as propostas no EIA e nos 
aditamentos permitindo minimizar os impactes gerados pela implementação do projeto na fase de 
construção em avaliação, nomeadamente a medida MM(FC) 4, 5, 48, 49, 50, 51 e 52. 

Para além das medidas acima indicadas, considera-se que deverão ainda ser adotadas as seguintes 
medidas de minimização nas diferentes fases do projeto. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2936 

Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas e Respetivo Bloco de Rega 30 
Projeto de Execução 

 

C.3.1 Fase de construção 

 Efetuar a marcação das árvores a abater e realizar a devida comunicação ao ICNF com 
localização das áreas onde serão compensadas. 

 Sinalizar e balizar os charcos temporários mediterrânicos durante a fase de construção, de modo 
a que não sejam afetados pelas obras. 

 Os trabalhos associados à implantação da conduta nas “áreas ecologicamente sensíveis” da 
Desenho 26 - Carta de Áreas Ecologicamente Sensíveis, do EIA, associadas à envolvência do 
ninho da águia perdigueira (Águia de Bonelli), devem ser realizados fora do período de 
reprodução deste casal, nomeadamente de 15 de dezembro a 31 de maio. Cumprir o plano de 
vigilância aprovado pela Autoridade de AIA que permita à entidade gestora garantir a adoção das 
ações referidas. 

 

C.3.2 Fase de exploração 

 Sinalizar de forma permanente a localização no terreno dos charcos identificados no Desenho 
n.º 26 - Carta de Áreas Ecologicamente Sensíveis, do EIA, com exceção dos charcos já 
destruídos. 

 Conservar os charcos identificados no Desenho n.º 26, num raio de 5 m inclusive, 
independentemente da sua classificação enquanto habitat prioritário 3170 – Charcos 
Temporários Mediterrânicos. Nomeadamente, não devem ser drenados, alterada a sua 
morfologia, regados, cultivados e quaisquer outras ações que coloquem em causa a sua 
conservação ao longo do período de exploração do bloco de rega. 

 Cumprir o Plano de Vigilância, aprovado pela Autoridade de AIA, visando garantir que a entidade 
gestora assegura que os beneficiários na fase de exploração dão cumprimento às medidas de 
preservação dos valores naturais em presença a salvaguardar. 

 

C.4 Medidas de compensação 

Considera-se que deverão ser implementadas as medidas de compensação a seguir indicadas, nos termos 
abaixo referidos. 

 

C.4.1 Fase de construção 

Garantir a compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto. A 
compensação deve ser assegurada através da constituição de novas áreas de plantação de sobreiros ou 
azinheiras, ou através da beneficiação de áreas preexistentes. As compensações em causa devem 
efetuar-se em prédios rústicos pertencentes à entidade gestora (proponente), com condições edafo-
climáticas adequadas à espécie e abranger uma área nunca inferior à afetada pelo corte ou arranque 
multiplicada de um fator de 1,25, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com a 
alteração do Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 
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C.4.2 Fase de exploração 

Tendo a EDIA apresentado (em maio/2017, no decurso do procedimento de AIA) uma proposta de áreas 
a utilizar para compensação do abate de quercíneas, considera-se que as áreas em causa não reúnem as 
condições necessárias que possibilitem a sua aceitação. 

Deste modo, deverão ser propostas áreas com características adequadas para a compensação do abate 
de quercíneas que resulte da implementação do projeto, através da constituição de novas áreas de 
plantação de sobreiros ou azinheiras. Estas áreas deverão reunir os seguintes requisitos: 

 Devem ter condições edafo-climáticas adequadas à espécie e abranger uma área nunca inferior à 
afetada pelo corte ou arranque multiplicada de um fator de 1,25, conforme previsto no Decreto-Lei 
n.º 169/2001, de 25 de maio, com a alteração do Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho; 

 Os terrenos devem ter a possibilidade de ficarem cativos até que sejam efetuadas todas as 
compensações, através de uma estimativa a efetuar com base na proporção de ocupação existente 
na situação de referência; 

 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 herbívora 
e a reposição de exemplares perdidos (retancha). 

A entidade gestora deverá ainda: 

 Divulgar, junto dos beneficiários, a localização dos terrenos, correspondentes às áreas para 
realização da compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto, e as 
condições que recaem sobre esses terrenos; 

 Nos contratos a efetuar com os beneficiários, incluir a informação específica relativa à área que o 
beneficiário irá utilizar para a compensação de quercíneas. Esta informação sobre as áreas deverá 
ser enviada à Autoridade de AIA em formato vetorial, devendo as mesmas ser devidamente 
identificadas; 

 Anualmente e/ou sempre que ocorra renovação do contrato estabelecido entre a entidade gestora 
e o beneficiário, solicitar informação aos beneficiários sobre o número de árvores que pretende 
abater para a implementação das culturas de regadio e onde serão efetuadas as compensações, a 
serem posteriormente comunicadas à Autoridade de AIA; 

 Manter os terrenos cativos até que sejam efetuadas todas as compensações de abate de 
quercíneas. Caso as compensações do abate das quercíneas não estejam a ser efetuadas nas áreas 
disponibilizadas pela entidade gestora, mas em outros locais, as áreas cativas poderão ser 
disponibilizadas para outros fins, em igual proporção (ha). 

 

D. Planos de monitorização 

No que diz respeito ao plano de monitorização proposto no EIA para a avifauna estepária, considera-se 
que o mesmo é o adequado. 

No sentido de acompanhar a eficácia das medidas de minimização direcionadas para a águia perdigueira 
(Águia de Bonelli) deverá ser ainda desenvolvido um programa de monitorização dirigido para esta 
espécie, que contemple, pelo menos, os seguintes termos: 

a) Objetivo geral proposto 

Avaliar o impacte decorrente das alterações do uso do solo sobre o casal, bem como avaliar a 
eficácia das medidas do Plano de Conservação. 
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b) Objetivos específicos 

 Avaliar anualmente o sucesso reprodutor do casal durante o período de vigência do Plano 
de Conservação; 

 Avaliar a eficácia das medidas do Plano de Conservação; 
 Propor novas medidas ou a adequação das medidas de conservação, face aos resultados 

obtidos 

c) Parâmetros 

 Permanência do casal 
 Número de crias voadoras 
 Abundância das principais espécies presa 
 Área de habitat favorável e sua evolução ao longo do projeto 

Relativamente aos charcos temporários mediterrânicos identificados no EIA, designadamente no Desenho 
n.º 26 - Carta de Áreas Ecologicamente Sensíveis, com exceção dos já destruídos, considera-se que estes 
deverão ser integrados no Programa Global de Monitorização dos Charcos Temporários Mediterrânicos e 
deverão ser monitorizados por um período de 5 anos, após o início da fase de exploração. 

 

E. Conclusão 

Face à análise e às considerações acima apresentadas, considera-se poder ser emitido parecer favorável 
à execução do projeto do Circuito Hidráulico de Cuba-Odivelas e respetivo Bloco de Rega, condicionando 
contudo à aplicação estrita e integral das condicionantes mencionadas, aos elementos a apresentar antes 
do início da obra, do conjunto de medidas de minimização, de medidas de compensação e dos planos de 
monitorização. 

 

6.4. SOLOS 

A. Caracterização da situação de referência 

O Circuito Hidráulico Cuba - Odivelas e respetivo Bloco de Rega compreende uma área de estudo de 
cerca de 5.652 ha, em que os solos predominantes são os Solos Mediterrâneos com 76 %, seguidos de 
Solos Litólicos com 13% e Solos Hidromórficos com 8 %, ocorrendo ainda Solos Calcários, Barros e Solos 
Incipientes com percentagens iguais ou inferiores a 1%. Na área do bloco de rega dominam Solos 
Mediterrâneos com 79 %, seguido dos Solos Hidromórficos com 9 %, dos Solos Litólicos com 7%, dos 
Barros e Solos Calcários com 2% e por fim os Solos Incipientes com 1%. 

Na área de estudo a capacidade de uso dos solos com classe A, B e C (utilização agrícola) é de 93,3% e 
para as classes D e E (utilização agro-florestal e florestal) cerca de 1,6%, sendo a restante da área 
composta por complexos das duas utilizações referidas (4,5%) e por área social (0,6%). Na área do bloco 
de rega os valores são respetivamente 97,3% para as classes A, B e C (utilização agrícola) e 1,1% para 
as classes D e E (utilização agro-florestal e florestal). 

De acordo com o Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica Integrada da Região Hidrográfica 6, a área de 
estudo caracteriza-se por um risco de erosão reduzido, ou seja de valor inferior a 8 t/ha/ano. Na área do 
bloco de rega, e no que diz respeito à erosão potencial, verifica-se que 30% da área apresenta risco 
baixo (< 2t/ha/ano), 66% apresenta risco médio (entre 2t a 5t/ha/ano), e somente 4% da área 
apresenta risco alto (5 a 20t/ha/ano). Considerando o risco de degradação dos solos pela erosão hídrica, 
que relaciona as classes de erosão potencial com a espessura efetiva do solo, verifica-se que 37% da 
área apresenta risco baixo, 56% da área risco médio e somente 6% da área risco alto ou não tolerável. 
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Quanto aos riscos de salinização/alcalização dos solos, a área do bloco de rega que foi caracterizada, 
apresenta 81% de solos normais (sem risco de salinização/alcalização) e 2% de solos alcalizados-salinos 
ou com risco de salinização, não tendo sido identificada a presença de solos salinos. De referir que 
somente existe caracterização de 2.327 ha, o que corresponde a 83% da área do bloco de rega. 

Na caracterização da aptidão ao regadio, verifica-se que toda na área do bloco de rega apresenta aptidão 
para o regadio, com 68% da área com limitações ligeiras, 14% com limitações moderadas e 17% com 
limitações acentuadas. 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 para o efeito 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, 83% da área de estudo apresenta-se com condições de drenagem deficiente, 
15% com drenagem moderadamente boa ou excessiva e 1% com drenagem boa. 

 

B. 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 infra-estruturas, nomeadamente a 
construção da tomada de água, sistema de filtração, implantação do adutor, rede de rega e o 
reperfilamento de troços de linhas de água. Assim, os impactes sobre os solos serão os resultantes de: 

 Ações de decapagem dos solos para implantação das diferentes infra-estruturas (tomada de 
água, sistema de filtração, adutor e rede de rega); 

 Ocupação permanente dos solos com as infra-estruturas construídas (tomada de água e sistema 
de filtração); 

 Escavação das valas para o enterramento do adutor 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 a ocupação do solo pela implantação das 
diferentes infra-estruturas (tomada de água e sistema de filtração), será significativo 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 infra-estruturas 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 96% da área do bloco de 
apresenta classe de erosão potencial baixa e média, pelo que não se espera que ocorram impactes 
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significativos de erosão nos solos. No entanto, para minimizar a ocorrência deste potencial impacte, 
deverão ser seguidas 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 81%, havendo solos 
alcalizado-salinos em 2% da área. Quanto aos riscos de salinização/alcalização, apurou-se que cerca de 
81% da área apresenta riscos baixos e cerca de 2% da área poderá vir a apresentar riscos altos, se a 
água de rega não apresentar qualidade e/ou não forem 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 o EIA propõe um programa de monitorização para os solos para a avaliação dos riscos de 
salinização/alcalização, e assim atuar caso se verifiquem impactes negativos significativos sobre os solos, 
diretamente imputáveis à exploração do projeto. Estes impactes poderão ir de pouco significativos a 
significativos, dependendo da área afetada apresentar menor ou maior risco. 

Como impacte positivo, temos que a implementação do regadio vai possibilitar uma melhor e maior 
utilização do potencial agrícola dos solos, que terá como efeito um maior desenvolvimento da atividade 
agrícola, de que resultarão impactes positivos significativos e permanentes. 

 

C. Medidas de minimização e plano de monitorização 

C.1. Medidas de minimização 

Concorda-se na generalidade, com as medidas de minimização apresentadas no EIA, devendo no entanto 
ser acrescentadas uma medida de carácter específico para a fase de construção, com a seguinte redação: 

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. 

 

C.2. Programa de monitorização 

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. 

 Considerações prévias e objetivos 

Embora a grande maioria da área a regar não apresente problemas de salinização ou alcalização, 
verifica-se que alguns solos 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 como também devido à maior intensificação cultural. 

Assim, preconiza-se um programa de monitorização para os solos, a implementar na fase de 
exploração, que tem por objetivo detetar problemas ao nível da salinização e alcalização dos solos. 
Deste modo, com este programa pretende-se detetar e corrigir atempadamente estes problemas. 

 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); 
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 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. 

 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: 

 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. 

 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. 

 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. 
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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. 

 

D. Conclusão 

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. 

 

6.5. USO DO SOLO 

A. Caracterização da situação de referência e identificação e avaliação de impactes 

As classes de ocupação do solo abaixo mencionadas baseiam-se na classificação definida no Guia Técnico 
para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental de Projetos do EFMA (EDIA, 2008) e teve por base a 
cartografia disponibilizada pela EDIA e a visita ao local do projeto. Em toda a área de estudo 
identificaram-se 16 classes de uso do solo, encontrando-se no Quadro 4 as áreas e as percentagens de 
afetação da cada classe de uso do solo pelo projeto. 

 

Quadro 4 - Classes de uso do solo afetadas na área de implementação do projeto. 

Uso atual do solo 
Bloco de rega Rede de rega Rede de drenagem 

ha (%) ha (%) ha (%) 

Povoamento de quercíneas 103 4 4 26 < 1 1 

Outros povoamentos florestais < 1 < 1 < 1 1 0 0 

Olival de sequeiro 66 2 < 1 2 < 1 < 1 

Olival de regadio 131 5 < 1 2 < 1 < 1 

Vinha de sequeiro 17 1 0 0 < 1 1 

Pomares 0 0 0 0 0 0 

Culturas anuais de sequeiro 509 18 1 8 1 7 

Culturas anuais de sequeiro com árvores dispersas 1870 67 8 51 3 26 

Culturas anuais de regadio < 1 < 1 0 0 0 0 

Matos 0 0 < 1 < 1 < 1 < 1 

Linhas de água e vegetação ripícola 22 1 < 1 1 7 61 

Planos de água 2 < 1 < 1 < 1 < 1 3 

Habitat prioritário 3170*-“Charcos temporários mediterrânicos” 0 0 0 0 0 0 

Habitat 6420 “Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas 8 < 1 0 0 0 0 
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Uso atual do solo 
Bloco de rega Rede de rega Rede de drenagem 

ha (%) ha (%) ha (%) 

da Molinio-Holoschoenion” 

Habitat 6310 “Montado de Quercus spp. de folha perene” 1 < 1 < 1 < 1 0 0 

Áreas urbanas e artificializadas 61 2 1 9 < 1 1 

Total 2790 100 16 100 12 100 

 

As classes de usos do solo identificadas na área de estudo são, genericamente: 

i) áreas edificadas e de equipamentos; 
ii) áreas agrícolas, onde predominam as culturas temporárias de regadio e de sequeiro; 
iii) sistemas agro-florestais, correspondentes a áreas de povoamento de quercíneas ou montado 

mais ou menos disperso; 
iv) sistemas florestais de pinhal e eucaliptal; 
v) áreas de matos; 
vi) galerias ripícolas e planos de água. 

A análise do quadro anterior permite constatar o caráter marcadamente agrícola da área de estudo, em 
que os trabalhos associados ao bloco de rega e à rede de rega afetarão, essencialmente, culturas anuais 
de sequeiro simples (18%) ou com árvores dispersas (67%), em cerca de 85 % da área total de 
implantação do projeto. 

Acresce ainda o mencionado no parecer externo do ICNF relativamente às áreas de culturas anuais com 
árvores dispersas: 

“De acordo com o quadro 3.2 da página 29 do Tomo 2 do relatório de síntese está prevista a 
seguinte ocupação do projeto sobre o uso do solo: 

 67% da área do bloco de rega incide sobre culturas anuais de sequeiro com árvores 
dispersas, ou seja, 1870 ha. 

Esta categoria do uso do solo inclui na sua maioria parcelas do território onde a cobertura de árvores 
é esparsa mas uniforme, com uma densidade média de quatro azinheiras por hectare. Estas parcelas 
com ocupação uniforme do espaço correspondem na verdade ao biótopo montado de azinho. 

 4% da área do bloco de rega, 103 ha, afeta povoamento de quercíneas; 

˃ Esta percentagem reflete a ocupação de uma parcela que está totalmente identificada 
como povoamento, somada com outras parcelas que assim são classificadas parcialmente 
(Desenho 4), normalmente associadas às manchas de montado uniforme, referidas no 
ponto anterior; 

˃ Não foram incluídos, nesta categoria do uso do solo, os pequenos núcleos que se 
encontram igualmente protegidos pelo artigo 1º-A do Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de 
junho 

 Apenas 18%, 509 ha são culturas anuais de sequeiro. 

 Os olivais, vinhas e pomares existentes não ultrapassam os 214 ha (8% do bloco de rega). 

 E finalmente, 77% da rede de rega afeta áreas de culturas anuais de sequeiro com árvores 
dispersas e povoamento de quercíneas, sendo que o EIA refere o abate de 94 azinheiras. 

Em concreto, a área com azinheiras a afetar é de 71% enquanto a área disponível para regar sem 
afetação de quercíneas é de apenas 723 ha (26%). 
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Nas parcelas foram ainda identificados bosquetes de azinheiras que encontram-se protegidos pelo 
artigo 1ºA do Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho. Estes pequenos núcleos foram 
indevidamente cartografados como culturas anuais de sequeiro com árvores dispersas (…)". 

Face ao acima exposto, considera-se que, atendendo à percentagem de área ocupada com quercíneas, 
relativamente à totalidade da área do projeto, haverá na fase de exploração um impacte negativo de 
significativo a muito significativo, dependendo das opções da reconversão agrícola efetuada pelo 
proprietário. A magnitude deste impacte poderá ser compensada através da existência de áreas de 
compensação na forma e nos termos constantes do fator Ecologia e minimizados os impactes negativos 
através das medidas propostas nos fatores Ecologia e Paisagem. 

 

B. Conclusão 

Tendo em conta o acima exposto, considera-se, no que concerne ao fator uso do solo, que face os 
impactes identificados e às medidas de minimização previstas, e caso se proceda à compensação nos 
termos indicados no âmbito do fator Ecologia, estão reunidas as condições para a emissão de um parecer 
favorável condicionado ao projeto. 

 

6.6. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A. Caracterização da situação de referência 

Analisados os capítulos referentes ao fator Ordenamento do Território do Relatório Síntese do EIA, 
verifica-se que o projeto se localiza no distrito de Beja, abrangendo os concelhos de Alvito (freguesia de 
Alvito), de Cuba (freguesias de Cuba e Faro do Alentejo) e de Ferreira do Alentejo (união das freguesias 
de Alfundão e Peroguarda). A área a beneficiar pelo bloco de rega tem cerca de 2 790 ha. 

Como Instrumentos de Gestão do Território em vigor para a área indicada, destacam-se o PROT Alentejo 
e os Planos Diretores Municipais (PDM) de Alvito, Cuba e Ferreira do Alentejo, e ainda o Plano de Gestão 
das Bacias Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica do Sado e Mira. 

Segundo os PDM referidos, são abrangidas as seguintes classes de espaço: 

 Alvito – “ Espaços Agrícolas de Produção Heterogénea” e “Área Agro-Silvo-Pastoril”; 
 Cuba – “Espaços Canais”, “Espaços culturais e naturais – RPVA”, “Espaços agrícolas (áreas com 

aptidão agrícola dominante)”, “Espaços florestais” e “Domínio Público Hídrico”; 
 Ferreira do Alentejo – “Áreas de Grande Aptidão Agrícola (Áreas da RAN - Reserva Agrícola 

Nacional)”, “Áreas Predominantemente Agrícolas”, “Áreas de Montado de Sobro e Azinho” e 
“Áreas de Proteção e Valorização Ambiental (Áreas da REN – Reserva Ecológica Nacional)”. 

E as seguintes condicionantes: 

 Alvito – “RAN”, “REN”, “Sobreiros e Azinheiras” e “Zona reservada da zona terrestre de proteção 
da albufeira de Odivelas”; 

 Cuba – “REN”, “RAN” e “Áreas abrangidas pelo Regime Cinegético Especial”; 
 Ferreira do Alentejo – “REN” e “RAN”. 

De referir que os PDM elencados, à data da sua elaboração, não previam a implementação dos blocos de 
rega como este agora em apreço. No entanto, sendo os projetos integrantes do Empreendimento de Fins 
Múltiplos do Alqueva, reconhecidos como de interesse público nacional - aos quais se reconhece a 
utilidade pública, assim como o carácter urgente das medidas a concretizar -, considera-se que não há 
inconvenientes do ponto de vista do Ordenamento do Território. 
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No que se refere à ocupação de solos da RAN e da REN, bem como ao corte de espécies protegidas, o 
Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de fevereiro, na sua atual redação, estabelece que são autorizadas todas 
as ações relacionadas com a execução do empreendimento, respeitantes a obras hidráulicas, vias de 
comunicação e acessos, construção de edifícios, canais, aterros e escavações, que impliquem a utilização 
de solos integrados nestas servidões, e que o corte ou arranque de espécies legalmente protegidas com 
vista à concretização do empreendimento nas vertentes acima elencadas, não carece de autorização. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Fase de construção 

No que diz respeito à afetação por parte dos estaleiros, esta será temporária, sendo que finda a obra, 
está perspetivado que as respetivas infraestruturas sejam desmobilizadas, sendo levadas a cabo as ações 
de recuperação biofísica preconizadas no SGA, pelo que o solo afetado não perderá a sua aptidão (a terra 
vegetal previamente decapada será reposta, após escarificação do solo). Neste sentido, os impactes 
serão negativos, diretos, temporários, certos, locais, imediatos, reversíveis, pouco significativos e de 
magnitude reduzida. 

As ações de remoção de vegetação e decapagem dos terrenos irão afetar áreas classificadas como RAN, 
REN e uma área significativa de povoamentos de quercíneas. Assim, os impactes serão negativos, diretos, 
temporários, certos, locais, imediatos, reversíveis, significativos e de magnitude média. 

As áreas de depósito serão conhecidas apenas em fase de obra, pelo que o impacte desta ação no 
Ordenamento do Território é indeterminado. 

Para o acesso às infraestruturas constituintes do projeto prevê-se a utilização de caminhos já existentes, 
cujas condições iniciais serão repostas no final da obra, pelo que não se prevê a geração de impactes no 
ordenamento do território. 

As intervenções na rede de drenagem têm como objetivo principal a eliminação do excesso de água 
resultante das precipitações e, complementarmente, contribuir para o escoamento os caudais excedentes 
da rega. Desta forma, as ações de regularização das linhas de água, apesar de afetarem áreas 
classificadas como REN, irão contribuir para uma gestão mais eficaz do ordenamento do território. Desta 
forma, os impactes serão positivos, diretos, temporários, certos, locais, imediatos, reversíveis, pouco 
significativos e de magnitude reduzida. 

 

B.2. Fase da exploração 

Este projeto, tendo por objetivo a beneficiação com regadio, a par dos restantes projetos já existentes e 
a implementar do EFMA, representa uma das principais estratégias do ordenamento do território da área 
em estudo, estando prevista nos principais planos de ordenamento locais e regionais. A disponibilização 
de água nesta região possibilitará uma maior diversidade cultural e um maior aproveitamento agrícola de 
uma área onde predomina a RAN. Neste sentido, o impacte gerado neste descritor será: positivo, direto, 
permanente, certo, regional, médio prazo, irreversível, muito significativo e de magnitude elevada. 

 

B.3. Fase da desativação 

A remoção das infraestruturas visíveis poderá contribuir para a melhoria da paisagem, considerando o 
contexto de ordenamento do território, uma vez que assegura que não surgirão elementos degradados no 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2936 

Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas e Respetivo Bloco de Rega 40 
Projeto de Execução 

território. Deste modo, os impactes serão positivos, diretos, permanentes, prováveis, locais, a longo 
prazo, reversíveis, pouco significativos e de magnitude média. 

 

C. Condicionantes e medidas de minimização 

Considera-se que as medidas propostas no EIA e/ou no Aditamento 1º e 2º são as adequadas, de modo a 
minimizar os impactes negativos gerados pela implementação do projeto na fase de construção, 
nomeadamente a medida MM(FC) 2, 3, 4, 10, 11, 13, 14, 34 e 66. 

Deverá ainda ser dado cumprimento à seguinte disposição: 

 Dar cumprimento à Carta de Condicionantes relativamente às áreas de empréstimo, zonas de 
aterro e escavação e instalação de Estaleiros, nomeadamente o Desenho 25 – Áreas 
Condicionadas, Localização de Estaleiros e Deposição de Terras Sobrantes, constante do EIA e 
que integra o SGA. 

 

D. Conclusão 

Face ao acima exposto, considera-se que o projeto “Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas e Respetivo Bloco 
de Rega” é exequível, desde que sejam implementadas as medidas de minimização e dado cumprimento 
ao acima mencionado. 

 

6.7. SÓCIO-ECONOMIA 

A. Caracterização da situação de referência 

O projeto insere-se num contexto social de elevada recessão demográfica, com reduzido volume de 
população residente e de população ativa e acentuado nível de envelhecimento demográfico, potenciado 
pelos baixos níveis de natalidade de dinâmica migratória regressiva. Verifica-se um considerável nível de 
desemprego. Em termos económicos, o projeto pretende a criação de novas áreas de regadio, dando 
continuidade à estratégia de desenvolvimento rural assumida para o EFMA. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Fase de construção 

A construção das infraestruturas e a implementação da rede da rega implicará a criação de alguns postos 
de trabalho, contribuindo para atenuar o problema do desemprego existente. Se a mão-de-obra for 
recrutada localmente, terá um impacte positivo de reduzida magnitude e pouco significativo, atendendo 
ao seu carácter temporário, mas benéfico no sentido de contribuir para a fixação de alguma população 
ativa. 

Se na fase de construção se recorrer a fornecimentos e serviços local, terá impacte positivo de relevante 
magnitude local. Poderão ainda ocorrer impactes negativos pouco significativos associados a 
perturbações associadas aos trabalhos decorrentes da obra, que poderão ser minimizados através da 
adoção de adequadas medidas. 
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B.2. Fase da exploração 

Nesta fase verificar-se-á a ocorrência de um impacte positivo muito significativo resultante da atividade 
do regadio, por alterações dos agrossistemas e suas implicações na economia da área de influência e da 
região, com magnitude elevada e com benefícios na criação de postos de trabalho e na fixação da 
população ativa. 

Se a fase de exploração recorrer a fornecimentos e serviços locais e regionais, terá impacte positivo de 
relevante magnitude regional. 

 

B.3. Fase da desativação 

A desativação terá um impacte negativo de elevada magnitude atendendo à redução da mão-de-obra, da 
produção, do valor económico e da competitividade face ao abandono de terras. A reposição da qualidade 
ambiental concorre para a maximização do uso potencial posterior dos terrenos para outras atividades 
económicas e terá impacto relevante e significativo. 

 

C. Medidas de minimização 

Considera-se que as medidas de minimização propostas são as adequadas de modo a minimizar os 
impactes gerados pela implementação do projeto na fase de construção, nomeadamente: MM(FC) 15, 16, 
17, 19, 25, 35, 36. 

Para além destas medidas, considera-se que deverão ser ainda implementadas as medidas abaixo 
indicadas para as diferentes fases do projeto. 

 

C.1 Medidas de minimização 

Fase de construção 

 Recorrer, preferencialmente, à contratação de fornecimentos, serviços e emprego local e/ou 
regional. 

Fase da exploração 

 Recorrer, preferencialmente, à contratação de fornecimentos, serviços e emprego local e/ou 
regional no âmbito da manutenção das infraestruturas, por parte da entidade gestora. 

 Recorrer, preferencialmente, à contratação de fornecimentos, serviços e emprego local e/ou 
regional no âmbito da gestão das explorações agrícolas. 

 Realizar ações de formação e de divulgação das condicionantes ambientais e patrimoniais nas 
áreas que se sobrepõem às parcelas dos proprietários que serão beneficiários do Bloco de 
Rega. 

 

D. Conclusão 

Face ao exposto, considera-se que, no que concerne ao fator Socioeconomia, os impactes identificados 
favorecem a realização do projeto “Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas e Respetivo Bloco de Rega”. 
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6.8. AGROSSISTEMAS 

A. Caracterização da situação de referência 

A caracterização da situação de referência é desenvolvida conforme os casos ao nível do concelho ou ao 
nível da freguesia, sendo que a área beneficiada é abrangida pela freguesia de Alvito no concelho de 
Alvito, pelas freguesias de Cuba e Faro do Alentejo no concelho de Cuba e pela freguesia de Alfundão no 
concelho de Ferreira do Alentejo. 

Para a caracterização da situação de referência foram utilizados os dados disponibilizados pelo INE e pelo 
IFAP, bem como a informação recolhida no levantamento de campo e em bibliografia da especialidade, 
nomeadamente o “Estudo de Avaliação do Impacte Socioeconómico da Componente Agrícola do 
Alqueva”, realizado pela AGRO.GES, datado de 2003. 

De uma forma geral pode considerar-se que a zona de influência do bloco de rega apresenta uma 
estrutura da propriedade bastante favorável com explorações relativamente grandes e pouco divididas. 

Quanto à utilização da terra no Baixo Alentejo 90% da superfície total é superfície agrícola utilizada 
(SAU). No concelho de Alvito e Cuba a SAU corresponde a 96% da superfície total e em Ferreira do 
Alentejo a 94%. 

Esta SAU é composta, no concelho de Alvito, por 75% de pastagens permanentes, 17% de terra arável 
(culturas temporárias, pousio e horta familiar), 8% de culturas permanentes e 3% por Matas e florestas 
sem culturas sob-coberto. No concelho de Cuba a SAU é composta por 55% de pastagens permanentes, 
31% de terra arável, 14% de culturas permanentes e 2% por Matas e florestas sem culturas sob-coberto. 
No concelho de Ferreira do Alentejo a SAU é composta predominantemente de terra arável com 51%, 
seguem-se as pastagens permanentes com 28%, as culturas permanentes com 21% e por fim as Matas e 
florestas sem culturas sob-coberto com 4%. 

Sob o ponto de vista da forma de exploração da terra e, de uma forma geral, pode caracterizar-se a área 
de influência do futuro bloco de rega de Cuba-Odivelas como de conta própria. 

No que diz respeito à capacidade de organização económica, com algumas ligeiras diferenças pode 
afirmar-se que, na área em estudo, as explorações são fortemente orientadas para o mercado e com uma 
componente organizativa empresarial forte. 

Quanto aos sistemas de produção vegetal as principais culturas temporárias instaladas foram agrupadas 
de acordo com o RA09 da seguinte forma: cereais para grão, culturas hortícolas, culturas industriais, 
leguminosas para grão, prados temporários e culturas forrageiras e outras culturas. Verifica-se que nas 
freguesias em estudo houve um crescimento da área total das culturas temporárias entre 1989 e 1999, 
verificando-se, em todas as freguesias uma diminuição da superfície dedicada a estas culturas entre 1999 
e 2009. 

Relativamente à sua distribuição entre sequeiro e regadio, verifica-se que, nos concelhos pertencentes à 
área de estudo em 2009, o sequeiro é dominante e em termos de culturas, os cereais grão ocupam a 
maior área, tendo também importância significativa as culturas dedicadas à alimentação animal. 

As culturas permanentes foram agrupadas de acordo com o RA09 da seguinte forma: citrinos, olival, 
frutos de casca rija, pomares frutos frescos, vinha e outras culturas. Relativamente à evolução temporal, 
verifica-se que nas freguesias de Alvito e Cuba após um crescimento da superfície de culturas 
permanentes entre 1989 e 1999 se verifica um decréscimo entre 1999 e 2009. Na freguesia de Faro do 
Alentejo, o crescimento de culturas permanentes foi tímido entre 1989 e 1999 e bastante significativo 
entre 1999 e 2009. Alfundão apresenta, na superfície ocupada por culturas permanentes, um decréscimo 
acentuado entre 1989 e 1999 e um crescimento significativo entre 1999 e 2009. 
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As culturas permanentes mais importantes, nos concelhos em estudo, em 2009, são o olival e a vinha. 
Relativamente ao sequeiro e ao regadio nestas culturas, verifica-se que no Baixo Alentejo a distribuição 
geral é equilibrada, no Alvito predomina o sequeiro, em Cuba a distribuição é equilibrada e em Ferreira do 
Alentejo predomina o regadio. 

Na área beneficiada predominam as culturas anuais de sequeiro com árvores dispersas e culturas anuais 
de sequeiro, perfazendo uma ocupação total de 85%; o regadio tem uma superfície bastante reduzida 
com cerca de 5%. 

Quanto aos sistemas de produção animal em termos de efetivo total e, no conjunto das freguesias, 
verifica-se no geral um crescimento do número de animais entre décadas, especialmente entre 1999 e 
2009. Comparativamente a freguesia que apresenta um menor pendor para a pecuária é Faro do Alentejo 
e Cuba é a freguesia que demonstra um maior desenvolvimento das atividades pecuárias. 

Os dados apresentados mostram um crescimento, ao longo do tempo, da área alocada a culturas 
destinadas à alimentação animal. Esta tendência verifica-se não só nos concelhos a que pertence a área 
em estudo mas, também em todo o Baixo Alentejo. Esta evolução verificou-se entre 1989 e 1999 e, 
continuou entre 1999 e 2009. Esta tendência aponta uma aposta na produção animal e, o crescimento da 
área de prados e pastagens permanentes, uma preferência pela produção em extensivo. 

Nos concelhos da área em estudo a produção pecuária é bastante importante nos Agrossistemas, 
sobretudo na vertente da pecuária extensiva. 

Na caracterização técnico-económica do setor agrícola regional na situação de referência procedeu-se à 
identificação e definição da representatividade de cada sistema de produção agrícola e/ou florestal na 
área em estudo, apuramento dos respetivos resultados agroeconómicos e sua análise com base em 
indicadores estruturais, de produtividade económica e de competitividade das explorações agrícolas e 
agroflorestais, definidos a preços de 2003, concordando-se com a metodologia seguida e com os 
resultados apurados. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Em relação ao fator ambiental agrossistemas, os impactes negativos decorrerão maioritariamente na fase 
de construção, associados aos trabalhos de abertura e fecho das valas para o enterramento das 
condutas, construção da tomada de água/sistema de filtração, instalação de estaleiros e depósitos de 
terras temporários e materiais sobrantes, e circulação de máquinas e viaturas afetas à obra, com perda 
de rendimento nas explorações agrícolas, decorrente da afetação/diminuição da área agrícola e à 
danificação e/ou destruição das culturas. No entanto, estes danos serão pontuais localizados e 
reversíveis, pelo que se consideram impactes pouco significativos, além de que serão devidamente 
compensados através do regime legal das indemnizações. 

Na fase de exploração ter-se-á como impacte negativo a constituição de uma faixa, na zona de 
implantação das condutas, com restrições às culturas arbóreas, que embora seja permanente, será pouco 
significativo, tendo em conta a pequena área afetada e os benefícios que os agricultores virão a ter pela 
implantação destas estruturas. 

Os impactes claramente positivos nos agrossistemas decorrerão essencialmente na fase de exploração, 
com a beneficiação hídrica das propriedades e com a melhoria das condições de drenagem dos solos, 
conferindo a possibilidade da reconversão das culturas de sequeiro para regadio e deste modo uma 
intensificação da atividade agrícola, com aumento da produtividade e da rentabilidade das explorações 
agrícolas, o que levará ao aumento da competitividade das mesmas, à dinamização do mercado agrícola 
de alguns produtos, ao incremento do emprego agrícola e à melhoria da mais-valia da propriedade 
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rústica, uma vez que, pela disponibilidade de água haverá um incremento do seu valor comercial, 
impactes estes que serão muito significativos. 

 

6.9. PAISAGEM 

A. Caracterização da situação de referência 

A.1. Análise estrutural e funcional da paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 
caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. 

Descreve-se apenas a Unidade de Paisagem onde o projeto se insere integralmente, assim com as 
subunidades por ele intersectadas. 

O relevo da área de estudo é aplanado, configurando um planalto localizado entre os 80 e os 320 m de 
altitude, caracterizado pela presença de declives suaves. De um modo geral as linhas de água não 
apresentam uma expressão forte na paisagem, isto é, são de pequena dimensão e ocorrem 
maioritariamente ao longo de depressões no relevo, não podendo ser consideradas como vales. Apesar 
deste facto, os cursos de água são determinantes na produtividade dos campos da região. Algumas linhas 
de água que cruzam a área de estudo apresentam galerias ripícolas significativas. 

Dominam tradicionalmente as culturas anuais de sequeiro, tendo-se verificado ao longo da última década 
uma alteração no seu regime de exploração pela introdução de sistemas de rega gota-a-gota nas culturas 
permanentes e pivots nas folhas agrícolas de herbáceas. Assim, na área de estudo estão presentes com 
alguma expressão as culturas de cereais em folhas com rotação de culturas, os povoamentos de sobreiros 
ou azinheiras mistos ou puros e o olival, de sequeiro ou de regadio, sendo este último dominante. No 
território regista-se ainda a presença de gado, predominantemente bovino num contexto da atividade 
silvo-pastoril. Em função do encabeçamento, assim o gado se encontra livre ou confinado. 

Como é característico em paisagens agrícolas, dominam os campos agricultados tendo pouca expressão 
na paisagem da região os elementos edificados. Os elementos artificiais, presentes, são a rede viária e 
todas as construções de apoio à atividade agrícola, quer sejam montes, reservatórios de água ou simples 
condutas de distribuição da água. Toda a paisagem apresenta marcas da ação do homem. 

Os aglomerados populacionais concentram a maior parte da população existente na região e encontram-
se dispersos no território. Cuba é a maior povoação da área de estudo e a única que apresenta 
características mais urbanas. Faro do Alentejo, a outra povoação presente na área de estudo, tem muito 
menor dimensão e corresponde a um aglomerados habitacional que apresentando a maioria das funções 
que se associam aos povoados. 

A área de estudo, apesar da sua dimensão, apresenta uma paisagem bastante uniforme. A paisagem 
desta área representa uma única unidade – Mosaico Agrícola – composta por sub-unidades 
correspondentes maioritariamente aos usos do solo dominantes: 

 Culturas anuais (sequeiro ou regadio) 
Esta subunidade inclui as culturas anuais regadas e não regadas. Paisagisticamente, a diferença 
entre elas corresponde à presença ou não de infraestruturas de rega, ocorrendo em ambos os 
casos, na paisagem, a alternância de ocupação do solo com um período em que o solo se 
encontra exposto. 

 Olival 
O olival regado e não regado apresenta tonalidades idênticas distinguindo-se na paisagem pelos 
compassos de plantação entre árvores. O olival regado reduz a diversidade cromática e de 
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texturas dos elementos que compõem a paisagem, uma vez que tende a ser menos rica na 
diversidade de elementos presentes. Dentro da área de estudo os olivais regados ainda não têm 
muita expressão, dado que as árvores ainda são pequenas e ocupam áreas reduzidas. 

 Montado 
Tem elevada representatividade na área de estudo e é valorizador da paisagem, dado que 
possibilita a diversidade de usos que ocorrem no mesmo espaço físico (agro-silvo-pastoril), ou 
seja, permite a existência de maior número de elementos que integram a paisagem. 

 Instalações Agropecuárias 
As instalações agropecuárias correspondem aos espaços da paisagem agrícola ocupados por 
edifícios destinados ao apoio à produção sejam eles silos, abegoarias e celeiros. Existem quintas 
cuja dimensão determina a existência de espaços edificados que se diferenciam na paisagem. 

 Outros povoamentos florestais 
Dispersos pela região encontram-se ainda pequenos povoamentos florestais de pinheiro e um 
eucaliptal. Estes, que por si só apresentam qualidade de paisagem média a reduzida, foram 
sobrevalorizados, atendendo a que apresentam pequena dimensão mas contribuem 
positivamente para a diversificação da paisagem. 

 Galeria ripícola 
A ribeira de Odivelas e os seus afluentes, localizados no extremo norte da área de estudo, 
apresentam galerias ripícolas bem estruturadas e desenvolvidas, composta por freixos, salgueiros, 
arbustos e pequenas árvores, que conferem à paisagem elementos de referência. 

As restantes linhas de água desenvolvem-se em talvegues que apresentam regime hídrico 
torrencial, pelo que estão na sua maioria, gradados e agricultados constituindo pequenas 
depressões na paisagem. 

As galerias ripícolas, embora muito pouco representadas, contribuem para a compartimentação 
da paisagem valorizando-a do ponto de vista cénico. 

 Albufeiras, canais e charcas 
Dentro da área de estudo surgem pontualmente pequenas charcas e albufeiras que contribuem 
para a diversidade de usos na paisagem, enriquecendo-a com a presença de avifauna e de 
vegetação distinta da que se encontra em redor. 

 Área social 
Este espaço encontra-se bem delimitado e apresenta-se como uma subunidade uniforme. Assim, 
embora este seja o elemento mais contrastante da área de estudo, a sua qualidade sofre um 
reforço positivo pelas características que apresenta. 

 

A.2 Análise visual da paisagem 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, para um buffer de 3 km, com base em três 
parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. Após a 
integração de todos estes parâmetros, verifica-se o que abaixo se refere. 

 

A.2.1. Qualidade visual da paisagem 

A área de estudo caracteriza-se por apresentar maioritariamente Qualidade Visual Média. A classe de 
‘Elevada’ surge associada às áreas de Montado e linhas de água como a ribeira de Odivelas, barranco 
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Monte dos Coelhos, ribeira da Tramagueira. A classe de ‘Baixa’ tem uma expressão muito reduzida em 
toda a área de estudo e ocorre muito pontualmente. 

Todos os blocos de rega previstos situam-se na classe de qualidade visual 'Média'. Muito pontualmente 
sobrepõem-se a áreas com 'Elevada'. 

O adutor principal insere-se em área com 'Média' e as condutas intersectam quer áreas com 'Média' quer 
com 'Elevada' qualidade visual. 

A tomada de água e estação de filtração inserem-se em área com qualidade visual ‘Média’. 

As intervenções de reperfilamento nas linhas de água inserem-se em área de ‘Média’ e de ‘Elevada’, 
sendo que apenas uma das três intervenções se localiza na última classe referida. 

Em relação aos hidrantes, dos 21 previstos apenas 3 se localizam em área com qualidade visual ‘Elevada’, 
localizando-se os restantes em área com ‘Média’. 

 

A.2.2. Capacidade de absorção visual 

A área de estudo caracteriza-se por apresentar predominantemente Capacidade de Absorção Visual 
‘Elevada’. A classe de ‘Muito Elevada’ tem ainda uma expressão significativa destacando-se a zona mais 
central da área de estudo, sensivelmente sobreposta com o barranco do Morgado, e a área mais a Oeste 
nas margens da barragem de Odivelas. 

Importa contudo referir e salientar que as áreas que apresentam maior capacidade de absorção visual 
(Elevada) absorvem o impacte visual de alterações que possam ocorrer fundamentalmente ao nível do 
solo, mas nem sempre se pode inferir o mesmo, para perturbações que decorram acima da superfície do 
solo e consequentemente para estruturas com algum desenvolvimento vertical como é o caso dos pivots 
de rega. 

Igualmente não significa que não há impacte visual ou que não há exposição a observadores ou 
povoações. No cômputo geral são áreas expostas a uma presença humana menos expressiva e 
representam a situação de referência, em que as características do projeto não são consideradas. 

Importa também referir que a análise realizada não considera a presença de obstáculos sobre o terreno, 
como é o caso da vegetação ou de edificações, correspondendo por isso ao pior cenário possível. 

A área de implantação do projeto insere-se maioritariamente em área considerada na classe de 
Capacidade de Absorção Visual de ‘Elevada’. 

A grande maioria dos blocos de rega previstos situa-se na classe de absorção visual 'Elevada'. Muito 
pontualmente sobrepõem-se a áreas com 'Muito Elevada', de que se destacam os que se localizam na 
zona central da área de estudo, caso dos que se sobrepõem ao barranco do Morgado e ao barranco do 
Poço Salgado. 

O adutor principal insere-se em área de 'Elevada' e as condutas intersectam quer áreas com 'Média' quer 
com 'Elevada' qualidade visual. 

A Tomada de água e estação de filtração inserem-se em área com capacidade de absorção visual 
‘Elevada’. 

As intervenções de reperfilamento nas linhas de água inserem-se em área de ‘Elevada’ e de ‘Muito 
Elevada’, sendo que duas das três intervenções previstas localizam-se na última classe referida. 

Em relação aos hidrantes, dos 21 previstos 4 localizam-se em área de ‘Muito Elevada’, localizando-se os 
restantes em área com ‘Elevada’. 
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A.2.3. Sensibilidade visual 

A área de estudo caracteriza-se por apresentar Sensibilidade Visual Média. Discorda-se da matriz de 
sensibilidade usada no EIA em virtude de a mesma não assegurar que as áreas com qualidade visual 
Elevada mantêm níveis de sensibilidade elevados. Na cartografia em causa grande parte das áreas com 
qualidade visual Elevada pela matriz usada foi classificada com ‘Baixa sensibilidade’, caso das áreas dos 
barrancos do Monte dos Coelhos, do Morgado, das Mourinas e ribeiras de Odivelas, do Alfundão e da 
Tramagueira. 

A área de implantação do projeto em análise insere-se maioritariamente em área considerada na classe 
de sensibilidade visual ‘Média’. 

A grande maioria dos blocos de rega previstos situa-se na classe de sensibilidade visual 'Média'. 

O adutor principal insere-se em área com 'Média' e as condutas intersectam áreas com 'Média' e com 
'Elevada' sensibilidade visual. 

A tomada de água e estação de filtração inserem-se em área com sensibilidade ‘Média’. 

As intervenções de reperfilamento nas linhas de água inserem-se em área de ‘Média’ e de ‘Elevada’, 
sendo que apenas uma das três intervenções se localiza na última classe referida. 

Em relação aos hidrantes, dos 21 previstos apenas 3 se localizam em área com sensibilidade ‘Elevada’, 
localizando-se os restantes em área com ‘Média’. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

A implantação estruturas e de infraestruturas artificiais gera necessariamente a ocorrência de impactes 
negativos na Paisagem. Na fase de construção, decorrem num primeiro momento da mera presença de 
maquinaria. Num segundo momento, mas quase em simultâneo, as ações por elas desempenhadas - 
desflorestação, desmatação, decapagem, escavação e aterro - vão-se traduzindo em alterações do 
padrão do uso do solo e da topografia, passando a ser estas que progressivamente assumem maior 
impacte, a par da introdução das componentes do projeto. As alterações, embora gerados durante a fase 
de construção, permanecem por vezes durante a fase de exploração. 

 

B.1. Fase de construção 

B.1.1. Impactes estruturais 

São impactes associados, neste caso, fundamentalmente à destruição da vegetação existente e às 
alterações de topografia. 

 Remoção do coberto vegetal herbáceo e arbustivo – desmatação 

Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro, faixas associadas às tubagens e 
linhas de água) a permanente (tomada de água, hidrantes), reversível (estaleiro, faixas 
associadas às tubagens e linhas de água) a irreversível (tomada de água e hidrantes), magnitude 
reduzida (estaleiro, faixas associadas às tubagens, tomada de água e hidrantes) a média (linhas 
de água) e pouco significativo (estaleiro, faixas associadas às tubagens, tomada de água e 
hidrantes) a significativo (linhas de água objeto de reperfilamento). 
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 Remoção do coberto vegetal arbóreo – desflorestação 

Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro e linhas de água) a permanente 
(faixas associadas às tubagens, tomada de água e hidrantes), reversível (estaleiro e linhas de 
água) a irreversível (faixas associadas às tubagens, tomada de água e hidrantes), magnitude 
reduzida (estaleiro, faixas associadas às tubagens, tomada de água e hidrantes), a média (linhas 
de água) e pouco significativo (estaleiro, faixas associadas às tubagens, tomada de água e 
hidrantes) a significativo (linhas de água objeto de reperfilamento). 

 Alteração da morfologia – associada às movimentações de terra da abertura das valas e tomada 
de água e secção transversal das linhas de água 

Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro, faixas associadas às tubagens e 
hidrantes) a permanente (tomada de água e linhas de água), reversível (estaleiro, faixas 
associadas às tubagens e hidrantes) a irreversível (tomada de água e linhas de água), magnitude 
reduzida (estaleiro, faixas associadas às tubagens e hidrantes), a média (tomada de água e linhas 
de água) e pouco significativo (estaleiro, faixas associadas às tubagens e hidrantes) a significativo 
(tomada de água e linhas de água objeto de reperfilamento). 

No caso das linhas de água, pese embora a adoção do perfil trapezoidal, as três linhas de água objeto de 
intervenção não são iguais. Por exemplo: no mesmo barranco há extensões que quase não têm 
expressão e por isso a alteração não é significativa; há outros casos em que o barranco está muito 
degradado, por isso não se pode considerar que a intervenção seja significativa. Apenas se considera a 
intervenção como pontualmente significativa nos troços mais bem definidos da linha de água, quer em 
termos do canal/leito quer em termos das ‘margens’, apresentando-se bem formadas/consolidadas. 

 

B.1.2. Impactes visuais 

No que se refere a impactes visuais durante a fase de construção destacam-se: 

 Desordem visual: decorrente das diversas ações que terão lugar na área de intervenção, podendo 
as mesmas ocorrer em simultâneo, ou seja sobrepor-se temporalmente e espacialmente. 
Presença em obra de um conjunto dos elementos fixos e móveis, necessários ao desenvolvimento 
da mesma: circulação de veículos e de outra maquinaria pesada, envolvidos no transporte de 
equipamento e materiais assim como na escavação do terreno. No seu conjunto contribuem 
temporariamente para a perda de qualidade cénica do local. 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida magnitude 
e pouco significativo. 

 Diminuição da visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante das ações de 
escavação e aterro. 

- Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, magnitude reduzida e pouco 
significativo. 

 

B.2. Fase de exploração 

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente 
das componentes do projeto, designadamente dos hidrantes, da tomada de água e da estação de 
filtração, assim como da secção transversal trapezoidal artificializada dos barrancos do Monte Ruivo, dos 
Assentes e do Peneireiro. 
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- Impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local, reduzida magnitude e pouco 
significativo. 

No caso das linhas de água, com a implementação de medidas ao nível de plantações arbóreo-arbustivas 
o impacte visual não tenderá para significativo, podendo mesmo tornar-se positivo, caso a sua 
recuperação biofísica e consequentemente paisagística seja realizada e mantida no tempo de forma 
dissimular não só o tipo de secção transversal trapezoidal artificializada, como os enrocamentos previstos 
no caso dos barrancos do Monte Ruivo, dos Assentes e do Peneireiro. 

 

B.3. Fase de desativação 

Esta fase corresponderá fundamentalmente à remoção do adutor e das condutas que fazem parte do 
sistema do circuito hidráulico em avaliação. Para tal será necessário proceder à abertura de valas a par 
da remoção e transporte de todos materiais utilizados.  

São de prever impactes semelhantes aos da fase de construção, que resultarão fundamentalmente da 
perturbação causada pela circulação de máquinas. 

 

B.4. Impactes cumulativos 

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos o desenvolvimento e a existência de 
projetos na área de estudo, de igual ou de diferente tipologia, que contribuam para a alteração 
estrutural, funcional e visual da Paisagem. 

De igual tipologia destacam-se os projetos de regadio, existentes, no âmbito do EFMA. A norte do bloco 
de rega em análise inserem-se os blocos de rega do Vale do Gaio, a nordeste e este os blocos de rega de 
Alvito-Pisão, a sudeste e sul os blocos de rega do Pisão e a sudoeste os blocos de rega do Alfundão, 
todos eles integrados no Subsistema de Rega de Alqueva do EFMA. 

De diferente tipologia não são conhecidos projetos que possam constituir impactes cumulativos com o 
presente projeto em avaliação. 

Na fase de construção não são esperados impactes cumulativos com outros projetos de igual tipologia, 
uma vez que no presente momento não são conhecidos projetos que temporalmente ou espacialmente 
possam decorrer em simultâneo. Nesse sentido, importa apenas abordar os impactes cumulativos entre 
as diversas componentes do projeto em avaliação. 

Face ao tipo de intervenções, e pese embora a sua dispersão pelo território, as mesmas resumem-se a 
situações de abate pontual de árvores, decapagem de solos, escavação, depósito de terras 
vivas/vegetais, circulação de máquinas, transporte de condutas e intervenção nas linhas de água numa 
extensão total com cerca de 3,3 km. Isoladamente, qualquer uma destas intervenções pode assumir 
muito pontualmente impactes visuais negativos significativos, mas é no seu conjunto, pese embora 
alguma distância entre as localizações entre as intervenções, que o impacte tenderá muito 
temporariamente para significativo, tendo em consideração que a intervenção se faz em áreas com 
qualidade visual média, mas quase sempre rodeadas de áreas com qualidade visual Elevada, pese 
embora o número reduzido ou muito reduzido de observadores. O facto da abertura das valas, para 
receber as condutas, se fazer quase em simultâneo com o seu tapamento, permite que as extensões 
perturbadas sejam mais reduzidas e consequentemente haver uma minimização dos impactes visuais 
associados a essa perturbação. 

Na fase de exploração, a presença conjunta das diversas componentes do projeto em avaliação na área 
de estudo, não representa um impacte que se possa considerar negativo e significativo. O impacte visual 
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negativo existente, e potencial, advém fundamentalmente da alteração do uso/padrão do solo com 
substituição de culturas de sequeiro por áreas de regadio cuja expressão poderá ser distinta, quer nas 
espécies vegetais quer no espaçamento entre elas, ou seja, de uma situação de culturas extensivas 
poderá passar-se para uma situação intensiva, variando inclusive a expressão da altura das culturas. 
Consequentemente, pode ocorrer uma alteração visual do padrão cultural da paisagem. As novas culturas 
representarão descontinuidades face à imagem visual da envolvente que é uma marca identitária da 
paisagem tradicional do Alentejo, que se caracteriza genericamente por apresentar Qualidade Visual 
Elevada. 

A intensificação agrícola proporcionada pelo regadio do EFMA conduzirá, inevitavelmente, a uma 
alteração da paisagem, à escala regional. Neste contexto, a entrada em exploração do Bloco de Rega de 
Cuba-Odivelas constitui-se como um contributo adicional para essa alteração da paisagem, de resto já 
muito patente em diversos dos Blocos de Rega do EFMA atualmente em exploração. 

Esta alteração será tanto mais negativa quanto os beneficiários nos diversos perímetros optem por 
explorar culturas semelhantes, conduzindo a uma maior homogeneidade da paisagem. 

Assim, as especificidades de cada Bloco de Rega quanto às opções culturais a serem tomadas pelos 
beneficiários contribuirão grandemente para a magnitude deste impacte cumulativo. De todo o modo, 
considera-se que, face à estrutura da propriedade no Bloco de Rega de Cuba-Odivelas e à importante 
presença de explorações de gado na área, seja expectável que, na fase de exploração, existam porções 
consideráveis do Bloco onde as pastagens regadas assumirão presença dominante. Esta previsível 
circunstância conduzirá a que este Bloco de Rega, em particular, possa não assistir a uma conversão tão 
pronunciada das práticas agrícolas como se tem verificado noutros Blocos de EFMA, por exemplo com um 
domínio muito efetivo do olival regado. 

Ainda assim, o impacte cumulativo do projeto sobre a Paisagem existirá, assumindo-se, contudo, que o 
mesmo decorre inevitavelmente dos próprios pressupostos de beneficiação com regadio que nortearam e 
decisão de concretizar o EFMA. 

Tendo em consideração o exposto, dentro da área em estudo, considera-se que, sem haver 
conhecimento do tipo de culturas futuras, não se revela adequado uma pronúncia quanto ao impacte da 
eventual reconversão de culturas no padrão da Paisagem, em termos cumulativos. No entanto, no pior 
cenário, a verificar-se o que tem ocorrido em algumas das áreas de regadio, o impacte pode assumir um 
contributo que tende para significativo, porque estará a contribuir para a consolidação visual de um 
padrão de alteração face ao existente. 

 

C. Medidas de minimização e Elementos a apresentar 

Devem ser implementadas as medidas de minimização e planos previstos no EIA, de que se destacam o 
Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas pela Empreitada e o projeto de Enquadramento 
Paisagístico da Rede de Drenagem (linhas de água). 

 

C.1. Elementos a apresentar previamente ao licenciamento 

1. Apresentação para aprovação do projeto de Enquadramento Paisagístico da Rede de Drenagem 
(linhas de água) numa versão revista. O mesmo deve contemplar, para os três troços sujeitos a 
intervenção o seguinte: 

a) Cartografia (carta militar e/ou orto) com as linhas de água objeto de intervenção à escala 
que permita uma leitura adequada; 
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b) Devem ser identificados os exemplares arbóreos e arbustivos existentes que possam ser 
preservado; 

c) Todos os exemplares arbóreo arbustivos que sejam característicos da linha de água que 
sejam abatidos devem ser repostos em número igual e se possível plantados nos mesmos 
locais; 

d) Os módulos a utilizar devem promover maior diversidade e prever outras espécies existentes 
e presentes no levantamento; 

e) Devem ser previstas pontualmente espécies de porte arbóreo existentes e presentes no 
levantamento ao longo de toda a extensão dos três troços; 

f) Devem ser identificadas as extensões para as quais serão plantados os módulos e as 
extensões de enrocamento; 

g) Nas extensões de enrocamento deve proceder-se na crista do talude da margem à plantação 
de arbustos de forma a dissimular a intervenção artificial, devendo também ser considerada a 
plantação de alguns exemplares arbóreos pontualmente; 

h) Ambas as margens devem ser plantadas em toda a extensão sem alteração da métrica 
proposta nos módulos apresentados; 

i) Prever técnicas de engenharia natural em particular nas zonas mais desestruturadas e onde 
as infraestruturas atravessam, dado serem pontos de descontinuidade e mais 
desestabilizados; 

j) Programa de manutenção e respetivo cronograma para a fase de garantia. 

 

C.2. Elementos a apresentar previamente ao início da obra 

Apresentação do Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas pela Empreitada para aprovação. No 
mesmo deve constar cartografia com o levantamentos de todas as áreas que foram objeto de 
intervenção, devendo para cada área ser definido o tipo de intervenções para a sua recuperação e 
integração paisagística. Devem ser seguidas as orientações, ou medidas de recuperação biofísica, 
constantes do Regulamento de Conceção, Utilização e Manutenção de Áreas de Obra Recuperadas 
Paisagisticamente (SGA - Anexo IV). 

 

C.3. Medidas de minimização 

Fase prévia à obra 

 Todos os exemplares arbóreos que se localizem próximo das áreas de intervenção devem ser 
balizados e salvaguardados na sua integridade física. A balizagem, enquanto medida 
preventiva e de proteção, deve ser realizada na linha de projeção horizontal da copa do 
exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou apenas na extensão voltada para o 
lado da intervenção. 

 Antes de se proceder a qualquer trabalho, incluindo a instalação dos estaleiros, deve ser 
delimitado o perímetro para além do qual não deve haver qualquer perturbação de solos e 
vegetação. Não se considera balizagem alinhamentos definidos por meras estacas cravadas 
no solo decorrentes da implantação das componentes do projeto. A balizagem/sinalização 
deve ser contínua, manter-se sempre visível e em boas condições durante toda a obra, 
devendo apenas ser retirada findos os trabalhos de recuperação e integração paisagística. 
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Fase de obra/construção 

 O estaleiro deve ser localizado numa área mais central da intervenção de modo a ficar 
equidistante às diversas frentes de trabalhos, minimizando-se a circulação de veículos e 
materiais durante a obra. 

 A decapagem da terra viva/vegetal deve ser sempre realizada de forma a que a máquina 
nunca circule sobre a mesma. A progressão da máquina deve fazer-se sempre em terreno já 
anteriormente decapado. Deve ser evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a 
também evitar a compactação da camada de solo abaixo da terra vegetal. 

 A abertura das valas deve ser realizada sobre a mesma ao longo do seu eixo longitudinal ou 
partir dos acessos, devendo a máquina permanecer no acesso. A terra vegetal deve ser 
depositada de um lado, num cordão longitudinal paralelo à vala, e a terra de escavação do 
outro, de forma a não haver qualquer mistura de terras de qualidade e natureza distinta. 

 A intervenção na linha de água deve ser realizada sem que a máquina circule no interior do 
leito da mesma, ou seja a máquina deve operar a partir das margens. 

 Assegurar que todos os materiais inertes a utilizar no enchimento na “almofada” e na 
cobertura das tubagens não são misturados com a terra vegetal, assim como com as terras 
da escavação. 

 Em caso de ser necessário utilizar terras vivas/vegetais, terras de empréstimo ou materiais 
inertes para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, deverá ser dada 
atenção especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas 
ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e 
alterem a ecologia local. 

 Em todas as áreas que venham a ser sujeitas a intervenção deve proceder-se à decapagem 
da terra viva/vegetal. A mesma ser depositada em pargas, com cerca de 2 m de altura, com 
o topo relativamente côncavo. Deve ser preservada através de uma sementeira de 
leguminosas de forma a manter a sua qualidade. 

 Apresentação de Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, 
fundamentalmente apoiado em registo fotográfico. Para elaboração dos diversos relatórios 
de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais 
estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços 
de obra das mais diversas componentes do projeto (antes, durante e final). O registo deve 
fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação 
direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim 
como a envolvente. 

Fase de exploração 

Elaboração de um manual didático de manutenção das linhas de água, com o objetivo de sensibilizar os 
proprietários para a conservação das galerias ripícolas, o qual deve incluir as orientações necessárias para 
a manutenção das linhas de água em fase de exploração. 

 

D. Conclusão 

A área de estudo caracteriza-se por apresentar maioritariamente Qualidade Visual Média. A classe de 
‘Elevada’ surge associada às áreas de Montado e linhas de água como a ribeira de Odivelas, barranco 
Monte dos Coelhos, ribeira da Tramagueira. A classe de ‘Baixa’ tem uma expressão muito reduzida em 
toda a área de estudo e ocorre muito pontualmente. Um aspeto determinante na construção da paisagem 
é o suporte físico desta, considerando-se que a topografia e os solos presentes na área de estudo, 
asseguram, em conjunto, o suporte físico determinante para a construção de um modelo de paisagem. 
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Tomados isoladamente, o solo e a topografia condicionam fortemente a ocupação do solo e as práticas 
agrícolas adotadas. 

No que se refere à avaliação de impactes, na fase de construção ocorrerão impactes de natureza 
estrutural e visual. No primeiro caso, são impactes associados, fundamentalmente, à destruição da 
vegetação existente e à alteração da topografia, sendo estes mais pronunciados nas intervenções 
previstas executar nas linhas de águas, caso dos barrancos do Monte Ruivo, dos Assentes e do 
Peneireiro. 

Pese embora as intervenções ocorrerem em grande parte da área de estudo, no seu conjunto contribuem 
necessariamente e temporariamente para a perda de qualidade cénica do local. Os impactes quando 
significativos sê-lo-ão de forma muito localizada, devendo-se não tanto à existência de observadores, mas 
devido às intervenções ocorrerem num território que se caracteriza por apresentar muito frequentemente 
áreas com Qualidade Visual Elevada. Assim, são esperados impactes significativos em situações muito 
pontuais, associados fundamentalmente às linhas de água e à construção do adutor e tomada de água. 

Na fase de exploração, os impactes decorrem da presença permanente das componentes do projeto. 
Contudo, face à sua expressão no território, não se considera existirem impactes significativos. No 
entanto, importa referir que a faixa onde irão ser instaladas as tubagens terá um uso/ocupação do solo 
muito condicionada. Como tal, essas faixas podem revelar-se visualmente disruptivas quer pela sua 
geometrização e artificialidade, face à envolvente mais informal e orgânica, quer pelo seu contraste. 
Visualmente poderão constituir-se como uma ‘rede de caminhos’. 

No que se refere aos impactes cumulativos com projetos de igual tipologia destacam-se os projetos de 
regadio, existentes, no âmbito do EFMA, mas apenas numa perspetiva futura e para a fase de exploração. 
A norte do bloco de rega em estudo inserem-se os blocos de rega do Vale do Gaio, a nordeste e este os 
blocos de rega de Alvito-Pisão, a sudeste e sul os blocos de rega do Pisão e a sudoeste os blocos de rega 
do Alfundão, todos eles integrados no Subsistema de Rega de Alqueva do EFMA. De diferente tipologia 
não são conhecidos projetos que possam constituir impactes cumulativos com o presente projeto em 
avaliação. 

Na fase de construção não são esperados impactes cumulativos com outros projetos de igual tipologia, 
uma vez que no presente momento não são conhecidos projetos que temporalmente ou espacialmente 
possam decorrer em simultâneo. Nesse sentido, importa apenas abordar os impactes cumulativos entre 
as diversas componentes do projeto em avaliação. 

Face ao tipo de intervenções, e pese embora a sua dispersão pelo território, as mesmas resumem-se a 
situações de abate pontual de árvores, decapagem de solos, escavação, depósito de terras 
vivas/vegetais, circulação de máquinas, transporte de condutas e intervenção nas linhas de água numa 
extensão total com cerca de 3,3 km. Isoladamente, qualquer uma destas intervenções pode assumir 
muito pontualmente impactes visuais negativos significativos, caso da tomada de água, mas é no seu 
conjunto, pese embora alguma distância entre as localizações entre as intervenções, que o impacte 
tenderá, muito pontualmente e temporariamente, para significativo, tendo em consideração que a 
intervenção se faz em áreas com qualidade visual Média, mas quase sempre rodeadas de áreas com 
qualidade visual Elevada, pese embora o número reduzido ou muito reduzido de observadores. O facto da 
abertura das valas, para receber as condutas, se fazer quase em simultâneo com o seu tapamento, 
permite que as extensões perturbadas sejam mais reduzidas e, consequentemente, haver uma 
minimização dos impactes visuais associados a essa perturbação. 

Na fase de exploração, a presença conjunta das diversas componentes do projeto em avaliação na área 
de estudo não representa um impacte que se possa considerar negativo e significativo. O impacte visual 
negativo existente, e potencial, advém fundamentalmente da alteração do uso/padrão do solo com 
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substituição de culturas de sequeiro por áreas de regadio cuja expressão poderá ser distinta, quer nas 
espécies vegetais quer no espaçamento entre elas, ou seja, de uma situação de culturas extensivas 
poderá passar-se para uma situação intensiva, variando inclusive a expressão da altura das culturas. 
Consequentemente pode ocorrer uma alteração visual do padrão cultural da paisagem. As novas culturas 
representarão descontinuidades face à imagem visual identitária da paisagem tradicional do Alentejo, que 
se caracteriza genericamente por apresentar Qualidade Visual Elevada. 

A intensificação agrícola proporcionada pelo regadio do EFMA conduzirá, inevitavelmente, a uma 
alteração da Paisagem, à escala regional. Neste contexto, a entrada em exploração do Bloco de Rega de 
Cuba-Odivelas constitui-se como um contributo adicional para essa alteração da Paisagem, de resto já 
muito patente em diversos dos Blocos de Rega do EFMA atualmente em exploração. Esta alteração será 
tanto mais negativa quanto os beneficiários nos diversos perímetros optem por explorar culturas 
semelhantes, conduzindo a uma maior homogeneidade da Paisagem. 

Assim, as especificidades de cada Bloco de Rega quanto às opções culturais a serem tomadas pelos 
beneficiários contribuirão grandemente para a magnitude deste impacte cumulativo. De todo o modo, 
considera-se que, face à estrutura da propriedade no Bloco de Rega de Cuba-Odivelas e à importante 
presença de explorações de gado na área, seja expectável que, na fase de exploração, existam porções 
consideráveis do Bloco onde as pastagens regadas assumirão presença dominante. Esta previsível 
circunstância conduzirá a que este Bloco de Rega, em particular, possa não assistir a uma conversão tão 
pronunciada das práticas agrícolas como se tem verificado noutros Blocos de EFMA, por exemplo com um 
domínio muito efetivo do olival regado. 

Ainda assim, o impacte cumulativo do projeto sobre a Paisagem existirá, assumindo-se, contudo, que o 
mesmo decorre inevitavelmente dos próprios pressupostos de beneficiação com regadio que nortearam e 
decisão de implementar o EFMA. 

Tendo em consideração o exposto, dentro da área em estudo, considera-se que, sem haver 
conhecimento do tipo de culturas futuras, não se revela adequado uma pronúncia quanto ao impacte da 
eventual reconversão de culturas no padrão da Paisagem, em termos cumulativos. No entanto, considera-
se também que no pior cenário, a verificar-se o que tem ocorrido em algumas das áreas de regadio, o 
impacte pode assumir um contributo que tende para significativo, porque estará a promover uma maior 
consolidação visual de um padrão de alteração face ao existente. 

Face à análise e às considerações acima apresentadas, considera-se poder ser emitido parecer favorável 
à execução do projeto do Circuito Hidráulico de Cuba-Odivelas e respetivo Bloco de Rega, condicionando 
contudo à aplicação estrita e integral do conjunto de medidas de minimização, com objetivos preventivos, 
apresentadas para as diferentes fases do projeto e constantes da presente apreciação. 

 

6.10. PATRIMÓNIO CULTURAL 

A. Caracterização da situação de referência 

De acordo com o EIA a «metodologia geral de caracterização da situação de referência» relativa ao fator 
ambiental Património Cultural (designado como «Património Histórico-Cultural») envolveu três etapas, 
nomeadamente a recolha de informação bibliográfica e a análise cartográfica, trabalho de campo, que 
envolveu a prospeção sistemática das componentes de projeto bem como a prospeção seletiva de mais 
de 25% da área total a converter em regadio, e registo e inventário, com compilação dos elementos 
patrimoniais identificados. 

Os trabalhos arqueológicos de campo foram desenvolvidos de acordo com o preconizado no Guia Técnico 
para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental de Projectos do EFMA, EDIA, 2008, e envolveram no 
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que concerne à prospeção sistemática: o corredor de 200 m, centrado no eixo da conduta, do adutor da 
rede primária; corredores de 50 m, centrados nos eixos de outras estruturas lineares, como as condutas 
de rega da rede secundária; outras estruturas não lineares, incluindo um buffer de 20 m. 

Os trabalhos 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 e sistemática nas 
áreas das infraestruturas, tendo sido ainda elaboradas Fichas de Sítio para cada uma das ocorrências. 

Para além da elaboração de fichas de inventário das ocorrências (Anexo 10, Fichas de Património 
Cultural) é apresentado no Quadro 11.1 do EIA uma síntese «do património inserido na área de incidência 
do Projeto e documentado em trabalho de campo», correspondente a 21 ocorrências, maioritariamente 
património edificado «etnográfico». Igualmente no Quadro 11.2 é apresentada a síntese de elementos 
patrimoniais relevantes identificados pela bibliografia, e situados até cerca de 500 m na área envolvente 
do projeto, e sítios arqueológicos, até cerca de 1 500 m da mesma área, onde se encontram identificados 
sete elementos, maioritariamente arqueológicos. Este inventário, de acordo com o EIA, foi materializado 
numa Carta do Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico. 

De acordo com a informação bibliográfica recolhida pelo EIA, dada a sua aridez, esta zona do território 
«tipo estepe», este não seria propício à ocupação humana, revelando os levantamentos arqueológicos 
uma escassez de «jazidas arqueológicas» (RS, pp. 162-163). Numa abordagem mais vasta do território 
em que se insere verifica-se que são conhecidos vestígios que datam desde o Paleolítico e assentamentos 
atribuídos à Pré-história recente, caso do povoado Altura do Cabeço da Azurria, passando por várias villae 
("vilas") romanas e barragens, que indiciam a ocupação e exploração deste território até à atualidade. 

Dado o contexto arqueológico conhecido na envolvente a este projeto de regadio, nomeadamente 
resultante dos trabalhos efetuados no âmbito da avaliação e minimização de impactes do EFMA de que 
têm resultado novos dados relativos à Pré-história antiga e, nomeadamente nas áreas de caliços o achado 
de múltiplas estruturas negativas atribuíveis à Pré-história recente, no Aditamento ao EIA encontra-se 
uma análise geoarqueológica. 

De acordo com a metodologia enunciada, foi inicialmente efetuada a sobreposição dos sítios 
arqueológicos conhecidos e a Folha 8 da Carta Geológica de Portugal (CGP, 1988, escala 1: 200 000), 
efetuando-se uma análise quantitativa das ocupações patrimoniais por litologia. Procedeu-se depois a 
uma «Análise das ocorrências litológicas na Área de Estudo do EIA e sua distribuição em área e 
percentagem» e à identificação de «terraços Quaternários ou áreas de sedimentação Pleistocénica», 
seguindo-se uma avaliação «da morfologia do terreno - na Carta Militar de Portugal – por forma a detetar 
eventuais localizações propícias à implantação de grupos de caçadores-recolectores» (Aditamento, 
pp. 33-34). 

Assim, a análise efetuada permitiu para a Pré-história antiga identificar «a existência de várias 
plataformas ao longo do curso do Barranco dos Assentes que, pela comparação com os sítios de ar livre 
do final do Pleistoceno, no interior alentejano, potenciam a possibilidade da ocorrência de ocupações 
coevas» (Aditamento, p. 35). 

Relativamente aos sítios da Pré-história recente, a maioria destes situa-se «em litologias que ou não 
[estão] presentes na área estudada ou de representatividade muito marginal da Área de Estudo do EIA, o 
que parece consistente com a não deteção de sítios arqueológicos aquando da realização da prospeção 
arqueológica sistemática conduzida no âmbito da realização do presente EIA» (Aditamento, pp. 35-36). 

Conforme referido, verifica-se que na área de incidência do projeto a esmagadora maioria das ocorrências 
patrimoniais inventariadas correspondem a elementos do património edificado/etnográfico, com um valor 
patrimonial sobretudo reduzido, encontrando-se somente mencionada uma ocorrência arqueológica, 
Outeiro Alto (n.º 21 do EIA), que já era anteriormente conhecida, (CNS 2021), e que apesar dos esforços 
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efetuados não foi relocalizada durante os trabalhos para a elaboração do EIA. De acordo com a Carta 
Arqueológica de Cuba de 1996, esta ocorrência deverá efetivamente situar-se já fora da área do projeto. 
Destaca-se aqui a ocorrência n.º 19, a pequena Ponte do Barranco dos Assentes, de um só arco, à qual 
foi atribuída uma cronologia Moderna/Contemporânea. 

O EIA apresenta ainda na área de incidência envolvente o sítio Monte da Loiçada (E4 do EIA; CNS 22831) 
que igualmente de acordo com a Carta Arqueológica de Cuba de 1996 se encontra fora da área do 
projeto. 

O EIA conclui que os trabalhos efetuados «na área de incidência do Projeto do Circuito Hidráulico Cuba-
Odivelas e respetivo bloco de rega não permitiram identificar vestígios arqueológicos» afirmando ainda 
que esse «diagnóstico baseia-se em condições genericamente favoráveis de visibilidade do solo para o 
trabalho de campo» (RS, p. 179). Quanto à visibilidade do solo durante os trabalhos o Aditamento ao EIA 
reitera o mesmo (Aditamento, p. 37): «Assume-se que com as condições de visibilidade e transitabilidade 
atuais do terreno e conforme foram descritas em EIA, não foram identificados quaisquer vestígios 
arqueológicos no decurso dos trabalhos de campo». 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

A avaliação de impactes para a fase de construção tomou em consideração as várias componentes de 
projeto e ações eventualmente impactantes, nomeadamente a instalação e atividade dos estaleiros, a 
abertura ou utilização de acessos provisórios, que não se encontra prevista, a desmatação e/ou 
decapagem dos terrenos, os depósitos de materiais sobrantes, a construção dos sistemas de adução e 
rega, e a rede de drenagem, com a regularização das linhas de água. 

O EIA identifica duas afetações nesta fase: afetação direta pela rede de drenagem (a cerca de 1 m) da 
ocorrência n.º 9, Poço 1 do Barranco dos Assentes; afetação indireta pela rede de drenagem (a cerca de 
13 m) da ocorrência n.º 8, Poço 2 do Barranco dos Assentes. 

Na generalidade o EIA refere que os impactes serão nulos, considerando que a «carta das Áreas 
Condicionadas» (Desenho 25) acautela a afetação das ocorrências patrimoniais pela implantação das 
estruturas de apoio à obra, afirmando que, tirando as acima mencionadas, que na maioria das ações não 
se verificam situações «de afetação direta ou potencial afetação indireta de património arqueológico ou 
edificado devido aos trabalhos de mobilização de solos para implantação das infraestruturas» 
(RS, pp. 116-117). 

Para a fase de exploração e de desativação o EIA considera como nulos os eventuais impactes, 
discordando-se desta avaliação, pois decorrente da execução destes projetos de regadio têm-se 
produzido na região profundas alterações no uso do solo, com eventuais impactes negativos no 
património arqueológico anteriormente identificado, ou inédito, porque muitas vezes se encontra oculto 
no solo. 

 

C. Elementos a apresentar e Medidas de minimização 

O EIA preconiza um conjunto de medidas de minimização gerais, remetendo na generalidade para o 
Sistema de Gestão Ambiental (SGA) elaborado para a generalidade do projetos pela EDIA. No entanto, 
surgem algumas medidas com uma redação que não é consentânea com a longa experiência neste tipo 
de projetos, nomeadamente no que concerne ao acompanhamento arqueológicos, designadamente as 
MM(FC) 7 e 8 que remetem o acompanhamento para as áreas com potencial património arqueológico: 
«Sempre que a área a afetar potencialmente apresente património arqueológico, deve-se efetuar o 
acompanhamento arqueológico (…)». 
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De acordo com essa formulação, no caso do presente projeto praticamente não haveria acompanhamento 
arqueológico, dada a ausência de ocorrências dessa natureza. Estas ocorrências encontram-se muitas 
vezes ocultas no solo, como tem sido evidenciado ao longo dos anos nos múltiplos projetos do EFMA, 
sendo o acompanhamento arqueológico permanente preventivo a metodologia mais adequada para evitar 
afetações e a destruição desnecessária de património arqueológico. A redação destas medidas deverá 
assim ser alteradas de forma a garantir na fase de construção o efetivo permanente acompanhamento 
arqueológico. 

Igualmente na versão apresentada do SGA, apesar das várias referências ao acompanhamento 
arqueológico, não surge uma medida que especifique a natureza e circunstâncias deste, a desenvolver, 
como sucedia em anteriores documentos, especificando que este, tal como enunciado na PAT 1 do SGA 
do Adutor de Serpa de 2009, deverá efetuar-se em «(…) todos os trabalhos que impliquem mobilização 
do solo, nomeadamente, abertura de acessos, valas, estaleiros, extração de inerte, operações de 
desmatação, entre outros (…)» adequando a equipa à frentes de trabalho. 

Assim, para a fase de construção preconiza-se 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 nessa fase a execução de 
sondagens de diagnóstico ou a execução de outros trabalhos de registo. 

Quanto a medidas específicas o SGA prevê ainda para as ocorrências n.º 8, Poço 2 do Barranco dos 
Assentes, e n.º 9, Poço 1 do Barranco dos Assentes, registo fotográfico, sinalização e vedação. 

Considera-se que apesar do reduzido valor patrimonial das ocorrências afetadas, cujos impactes 
identificados serão minimizáveis desde que sejam cumpridas as medidas de minimização preconizadas 
para a fase de construção, devem ainda ser previstas várias medidas cautelares para a fase de 
exploração. 

As medidas preconizadas pelo EIA deverão ser complementadas por outras e ainda sofrer acertos na sua 
redação. 

Assim, deverão ser apresentados os elementos e cumpridas as medidas de minimização que abaixo se 
detalham. 

 

C.1. Elementos a apresentar 

C.1.1 Deverá ser verificada, 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 Cultural; 

b) Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, da Carta de 
Condicionantes à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e deposição 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. 
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C.1.2 Antes do início da obra deverá ser remetida para análise e aprovação: 

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

 

C.2. Medidas de minimização 

C.2.1 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. 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, bem como das áreas que apresentaram 
visibilidade nula ou reduzida. 

PAT3. 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 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. 

Medidas Específicas 

PAT4. Na fase anterior à obra, deverão ser efetuadas sondagens de diagnóstico em áreas selecionadas 
das plataformas situadas ao longo do curso do Barranco dos Assentes a afetar pela obra, por 
arqueólogo especialista em Pré-história antiga. 

PAT5. Na fase anterior à obra, deverá proceder-se ao registo fotográfico, sinalização e vedação das 
ocorrências n.º 8, Poço 2 do Barranco dos Assentes, e n.º 9, Poço 1 do Barranco dos Assentes. 

 

C.2.2 Fase de obra 

Medidas Gerais 

PAT6. As ocorrências patrimoniais não poderão na fase de obra ser afetadas pelos estaleiros, acessos e 
áreas de depósito ou de empréstimo. 

PAT7. 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. 

PAT8. 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. 
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A equipa de acompanhamento arqueológico deverá integrar arqueólogos com experiência em contextos 
de pré-história antiga. 

PAT9. Em complemento da prospeção sistemática por amostragem de 25% da área a ser convertida em 
regadio, realizada no âmbito do EIA, deverá ser efetuada prospeção seletiva dos restantes 75%. 

Medidas Específicas 

PAT10. Na fase de obra, deverá ser efetuado um cuidadoso acompanhamento arqueológico na área das 
plataformas situadas ao longo do curso do Barranco dos Assentes, atendendo à possibilidade de haver 
aí a ocorrência de ocupações da Pré-história antiga. 

PAT11. Encerrados todos os trabalhos arqueológicos no âmbito do presente projeto, deverá o proponente 
enviar à tutela do Património Cultural, uma listagem atualizada 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. 

 

C.2.3 Fase de exploração 

PAT12. Na fase de exploração sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de 
obra, deve ser fornecida ao empreiteiro para consulta a Carta de Condicionante atualizada, com a 
implantação de todos os elementos patrimoniais identificados, quer no EIA quer com os que se 
venham a identificar na fase de construção. 

PAT13. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações que obriguem a 
revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas 
anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de 
intervenção), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as 
medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

PAT14. Na fase de exploração, sempre que se venham a desenvolver ações de construção relativas à 
rede de rega terciária, deve ser fornecida ao respetivo promotor para consulta a Carta de 
Condicionantes atualizada com a implantação de todos os elementos patrimoniais identificados, quer 
no EIA quer com os que se venham a identificar na fase de construção, e cumpridas as medidas de 
minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

PAT15. Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a 
eventual afetação de elementos patrimoniais constantes na Carta de Condicionantes, deverão ser 
adotadas medidas de minimização específicas, de acordo com parecer da administração do Património 
Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre 
outras. 

PAT16. Na fase de exploração, sempre que se desenvolverem ações de construção, nomeadamente a 
abertura de valas para a implantação das condutas da rede de rega terciária, ou se efetuem outros 
trabalhos a menos de 50 m de sítios arqueológicos, deve efetuar-se o respetivo acompanhamento 
arqueológico. 

PAT17. Se na fase preparatória ou de construção da rede terciária forem detetados vestígios 
arqueológicos inéditos, a obra deverá de imediato ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo ou o 
promotor obrigados a comunicar de imediato à administração do Património Cultural essa ocorrência, 
para que se proceda à avaliação dos vestígios e se determinem as medidas de minimização a 
implementar. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2936 

Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas e Respetivo Bloco de Rega 60 
Projeto de Execução 

D. Conclusão 

De acordo com acima enunciado, propõe-se a emissão de um parecer favorável condicionado a este 
projeto, nomeadamente ao cumprimento das medidas de minimização preconizadas. 
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7. 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: 

 O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.) emite parecer 
favorável, condicionado a que seja apresentado um conjunto de medidas de forma a dar resposta 
às questões evidenciadas no seu parecer. 

O ICNF, refere que "Este novo bloco de rega é limitado a norte pelos blocos de rega do Vale do 
Gaio, a nordeste e este pelos blocos de rega de Alvito-Pisão, a sudeste e sul pelos blocos de rega 
do Pisão e a sudoeste pelos blocos de rega do Alfundão, todos eles integrados no Subsistema de 
Rega de Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva. Em oposição ao que era 
esperado, há a salientar que existem parcelas que estão a ser fornecidas com água em regime 
precário face aos blocos de rega envolventes e, que não foram integradas neste bloco de rega, 
mantendo-se por isso em situação de precário. Toma-se como exemplo a área envolvente à 
albufeira do Peneireiro". 

Relativamente à Caracterização da situação de referência, menciona que "Na área do projeto 
registaram-se as seguintes espécies e habitats relevantes: 

 Um local de nidificação de águia de Bonelli (Aquila fasciata) associado ao biótopo de 
culturas de sequeiro com árvores dispersas; Esta espécie encontra-se classificada com o 
estatuto de ameaça de Em Perigo. 

 Presença de aves estepárias nos biótopos de culturas anuais de sequeiro com e sem 
árvores dispersas: águia-caçadeira (Circus pygargus), o sisão (Tetrax tetrax), a abetarda 
(Otis tarda), o alcaravão (Burhinus oedicnemus), a perdiz-do-mar (Glareola pratincola), a 
calhandra-real (Melanocorypha calandra), entre outras; 

 10 Charcos Temporários Mediterrânicos, dos quais 5 são afetados diretamente pelo 
CH ou pelo bloco de rega. 

De acordo com o quadro 3.2 da página 29 do Tomo 2 do relatório de síntese está prevista a 
seguinte ocupação do projeto sobre o uso do solo: 

 67% da área do bloco de rega incide sobre culturas anuais de sequeiro com árvores 
dispersas, ou seja, 1870 ha. 
Esta categoria do uso do solo inclui na sua maioria parcelas do território onde a cobertura 
de árvores é esparsa mas uniforme, com uma densidade média de quatro azinheiras por 
hectare. Estas parcelas com ocupação uniforme do espaço correspondem na verdade ao 
biótopo montado de azinho. 

 4% da área do bloco de rega, 103 ha, afeta povoamento de quercíneas; 
˃ Esta percentagem reflete a ocupação de uma parcela que está totalmente 

identificada como povoamento, somada com outras parcelas que assim são 
classificadas parcialmente (Desenho 4), normalmente associadas às manchas de 
montado uniforme, referidas no ponto anterior; 

˃ Não foram incluídos, nesta categoria do uso do solo, os pequenos núcleos que se 
encontram igualmente protegidos pelo artigo 1º-A do Decreto-Lei nº 155/2004, 
de 30 de junho 
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 Apenas 18%, 509 ha são culturas anuais de sequeiro. 
 Os olivais, vinhas e pomares existentes não ultrapassam os 214 ha (8% do bloco de 

rega). 
 E finalmente, 77% da rede de rega afeta áreas de culturas anuais de sequeiro com 

árvores dispersas e povoamento de quercíneas, sendo que o EIA refere o abate de 
94 azinheiras. 

Em concreto, a área com azinheiras a afetar é de 71% enquanto a área disponível para regar 
sem afetação de quercíneas é de apenas 723 ha (26%). 

Nas parcelas foram ainda identificados bosquetes de azinheiras que encontram-se protegidos 
pelo artigo 1ºA do Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho. Estes pequenos núcleos foram 
indevidamente cartografados como culturas anuais de sequeiro com árvores dispersas". 

No que concerne aos impactes do projeto o ICNF transmite que "A análise de impactes desta 
segunda geração de processos de avaliação de impacte ambiental realizar-se-á necessariamente 
com a experiência obtida na implementação dos projetos da primeira fase. Atualmente não se 
trata somente de uma perspetiva de avaliar o que pode vir a acontecer, mas necessariamente 
ter-se-á em linha de conta com o que sucedeu no passado e em que medida se pode evitar que 
se repita e de certo modo se minimize. 

Os impactes com maior significado têm tido origem na reconversão agrícola promovida pelo 
Empreendimento, traduzem-se em alterações de habitat adequado à sobrevivência das espécies 
ou à afetação de habitats que são só por si relevantes tendo em conta os processos ecológicos 
que representam ou que integram. Os impactes que acabam por ser determinantes são os da 
fase de exploração pois a transformação do uso do solo, as alterações de habitat são 
irreversíveis. E tendo em conta o contexto regional de todo o EFMA, há que avaliar a sua 
dimensão de forma cumulativa. 

Apenas os impactes em fase de construção são minimizáveis, uma vez que são promovidos por 
ações temporárias. 

Neste seguimento, há que considerar dois aspetos: a afetação do montado de azinho dentro do 
bloco de rega e do montado de azinho fora do bloco de rega, uma vez que este bloco de rega 
está rodeado por uma mancha de montado de azinho com maior cobertura, tratando-se de uma 
mancha contínua e bastante uniforme. 

Este como os restantes processos do EFMA criam expetativas e promovem mudanças de 
comportamentos na gestão agrícola. Com a proximidade à água os proprietários das parcelas na 
área de influência do bloco de rega pretenderão igualmente intensificar a sua gestão agrícola 
com consequente dolo para as árvores e para o habitat que as mesmas constituem. 

Deste modo, para além da afetação de 1973 ha de parcelas com azinheiras há que somar os 
impactes resultantes da afetação do empreendimento no montado de azinho na sua envolvente e 
ainda avaliar os impactes cumulativos de todo o EFMA e projetos complementares em termos de 
área afetada. 

(...) Bloco de rega - fase de exploração 

A implementação deste bloco de rega passará pela reconversão agrícola de toda a área do 
projeto e envolvente imediata, de culturas de sequeiro para regadio. A rega e a mecanização 
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) 

agrícola das culturas são uma das principais razões para o posterior abate e degradação do 
coberto arbóreo. Este bloco de rega em particular integra-se numa área com uma boa cobertura 
arbórea, pelo que são certos os impactes ao nível do montado de azinho. 

Há ainda a ter em conta que com um funcionamento do Bloco de Rega, ocorrerá uma expansão 
da área a regar, em situação de precário. A área de influência do projeto tem uma densidade de 
azinheiras superior ou igual ao projeto pelo que a dimensão da área de montado de azinho 
afetada será muito superior à estimada. A existência de água acessível nas parcelas vizinhas 
promoverá a expansão do projeto que encontra-se atualmente em avaliação. 

No caso deste bloco de rega essa expansão será realizada em detrimento de uma vasta área de 
montado de azinho com cobertura arbórea média superior a 30%. 

São certos e previsíveis os seguintes impactes: 

• A implementação do Bloco de Rega afetará, de forma irreversível 1973 ha de montado de 
azinho (povoamento de azinheiras + culturas anuais de sequeiro com azinheiras dispersas). 
Os impactes serão negativos, permanentes, imediatos e significativos e muito significativos 
no contexto de todo o Empreendimento. 

• A implementação do Bloco de Rega afetará, de forma irreversível e de difícil quantificação o 
montado de azinho na sua envolvente direta. Tendo por base os restantes blocos de rega 
prevê-se que essa afetação seja na ordem das centenas de hectares. Os impactes serão 
negativos, permanentes, significativos e muito significativos no contexto de todo o 
Empreendimento. 

Em termos do descritor de Ecologia, há que atender que os dois elementos que têm sido mais 
afetados pelo EFMA são as aves estepárias e os charcos temporários mediterrânicos. Ao nível de 
um bloco de rega a situação é pouco significativa, mas no conjunto de todo o Empreendimento 
são certos os impactes cumulativos que podem colocar em causa a conservação destas espécies 
a nível regional. 

O EIA não refere densidades para as aves estepárias, pelo que não é possível quantificar a 
grandeza dos impactes sobre este grupo. É possível identificar os seguintes impactes ao nível 
deste descritor: 

 A reconversão agrícola de sequeiro para regadio afetará de forma irreversível o habitat 
das aves estepárias que deixarão de ocorrer na área do projeto se não forem tomadas 
medidas que minimizem essa afetação. São previsíveis impactes negativos, certos, 
permanentes, não sendo possível avaliar o grau de significância ao nível do projeto. 
Seriam necessários elementos adicionais para avaliar a adequabilidade de medidas de 
minimização essencialmente na fase de exploração. 

 A implementação do Bloco de Rega afetará, igualmente de forma irreversível os Charcos 
Temporários Mediterrânicos. Os impactes serão negativos, permanentes, imediatos e 
significativos. Contudo face à sua reduzida dimensão é possível serem desenvolvidas 
medidas de proteção deste habitat nas fases de construção e de exploração. 

 Sendo a águia de Bonelli uma espécie florestal, a afetação do biótopo montado 
constituirá uma alteração do habitat na envolvente imediata do ninho, pelo que são 
previsíveis impactes negativos indiretos, certos, permanentes. Quanto ao grau de 
significância e, tendo em conta, a população nacional estimada por Pais (2000 in: Cabral 
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20051), este casal representa mais de 1% da população nacional, pelo que os impactes 
são classificados como significativos". 

O ICNF conclui, referindo que "A execução do projeto em análise destruirá 1973 ha de montado 
de azinho, isto é, 71% da área do projeto afetará o biótopo montado de azinho, devido ao 
processo de intensificação agrícola, inerente à instalação de um bloco de rega. Cumulativamente, 
a área de influência do projeto com montado de azinho também será afetada na ordem das 
centenas de hectares. Considerando-se "área de influência do projeto" a área envolvente ao 
bloco de rega que poderá vir a ser infraestruturada no futuro a partir do bloco de rega em 
análise. 
A reconversão agrícola prevista afetará, portanto um biótopo com elevado valor de conservação, 
não só pelos serviços de ecossistema que este biótopo presta, resultantes dos processos 
ecológicos que integra, como pelo valor ecológico intrínseco por constituir o biótopo determinante 
para a manutenção de um conjunto de espécies com elevado valor natural, como é exemplo a 
águia de Bonelli (Aquilo fasciata), que representa neste bloco de rega mais de 1% da população 
nacional. 

A análise geral do território infere ainda no equilíbrio do contínuo do habitat montado de azinho, 
uma vez que o bloco de rega insere-se numa área com coberturas arbóreas variáveis superiores 
aos 10 e 30%. Sendo que a sua implementação mesmo nas parcelas com coberturas inferiores 
terá efeitos ao nível do corredor e da integridade ecológica de toda a área (dentro e fora do bloco 
de rega), tendo por base as próprias dinâmicas do ecossistema na sua evolução ao longo dos 
anos. 

Tendo em conta que os processos ecológicos são indissociáveis dos aspetos florestais, quer-se 
com isto dizer que mesmo em termos florestais, a conservação das áreas de povoamento 
identificadas e na envolvente imediata do projeto, estão dependentes da gestão favorável à 
conservação do coberto arbóreo na medida em que a sua conservação a longo prazo depende 
das medidas que favoreçam a sua integridade/continuidade e por sua vez sustentabilidade. 

E que a existência de manchas com menor coberto arbóreo, as que se pretendem ocupar com o 
bloco de rega, fazem parte da dinâmica dos ecossistemas florestais, onde a variação da 
percentagem do coberto arbóreo é parte integrante do próprio ecossistema. Em súmula, fazem 
parte da unidade de conservação do povoamento florestal. 

Tendo em conta a dimensão da área ocupada pelo biótopo montado de azinho, dentro e fora do 
bloco de rega que será destruída, e os efeitos negativos de que se tem conhecimento, que 
ocorreram com culturas agrícolas intensivas, que provocaram a perda da qualidade dos solos e 
alterações negativas na qualidade da água dos aquíferos, processos que conjugados com as 
alterações climáticas podem fazer refletir sobre a importância dos montados na mitigação destes 
processos. Assim, como medida de compensação poderão ser promovidas ações de arborização 
e/ou adensamento de forma a mitigar o abate e afetação das áreas ocupadas com azinheiras e 
sobreiros, que se encontram legalmente protegidos e são importantes para a biodiversidade e 
promotores de serviços dos ecossistemas de montado, nomeadamente o sequestro do carbono. 

Assim, entende-se que sejam propostas arborizações e/ou adensamentos com sobreiro e 
azinheira, conforme os casos, de forma a compensar a afetação da área de montado em causa, 
numa proporção equivalente ao número de árvores afetadas e que deverão constituir futuras 
manchas de povoamento ou de bosquetes. 
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Mais se informa que as áreas existentes onde será possível realizar regadio com o mínimo de 
azinheiras abatidas são limítrofes aos outros blocos de rega, nomeadamente o de Alvito-Pisão. 
Havendo ainda áreas com fornecimento de água em situação de precário junto aos restantes 
blocos de rega, situação que deverá ser analisada e devidamente integrada no presente estudo". 

 A Direção Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo), manifestando-se 
favoravelmente ao projeto, sintetiza as características do mesmo e da respetiva área de 
implantação relativamente aos solos (risco de erosão, salinização e alcalinização, drenagem) e da 
sua aptidão para o regadio. Refere que, "No que respeita aos Solos, as principais ações geradoras 
de impactes são a implantação das infraestruturas e a prática do regadio nas áreas beneficiadas. 
No caso das infraestruturas, os impactes serão mais significativos na fase de construção. 
Relativamente à área de rega, e tendo em conta os tipos de rega previsivelmente adotados (por 
aspersão e gota-a-gota), os impactes sobre o solo ocorrerão sobretudo na fase de exploração. 
Os impactes mais relevantes relativos ao descritor solos são os seguintes: 

 Risco de erosão do solo e consequente contaminação de águas superficiais com poluição 
difusa de sedimentos, fósforo, azoto e outros agroquímicos associados aos sedimentos; 

 Risco de salinização com impactes ao nível das culturas e da capacidade produtiva dos 
solos, função da qualidade da água de rega e da drenagem externa e interna dos solos; 

 Risco de sodização ou alcalinização com impactes diretos sobre as culturas e sobre as 
características físicas do solo; nos horizontes subsuperficiais, a alcalinização origina um 
aumento da compactação com consequente redução da drenagem interna e do 
arejamento; este impacte é função da qualidade da água de rega e da drenagem externa 
e interna dos solos; 

 Risco de drenagem deficiente do solo, o que poderá traduzir-se em pouca adequação à 
lavagem do excesso de sais". 

Concluiu que, "(...) atividade de regadio proporcionada pelo projeto incidirá em solos com aptidão 
aceitável para este tipo de práticas agrícolas face às características dos solos presentes (...) 
a larga maioria dos solos a beneficiar se caracterizam por serem regáveis, com limitações ligeiras 
a moderadas. Tal cenário conduz a que os impactes da atividade de regadio sobre os solos 
tenham, forçosamente, de partir deste enquadramento, favorável à prática agora em análise. 
Durante a fase de exploração da rede de rega, os impactes mais relevantes sobre o solo da área 
a regar, tendo em conta os tipos de rega previsivelmente adotados, serão os relativos ao risco 
de: erosão do solo; salinização; sodização/alcalinização; drenagem deficiente do solo". 

Esta entidade evidencia a necessidade de cumprimento das medidas de minimização previstas no 
EIA referentes aos Solos. No que concerne à monitorização refere que: 

"Salinização e alcalinização 

O risco de salinização e alcalização dos solos abrangido pelo regadio do EFMA resulta da eventual 
presença de sais dissolvidos na água de rega e da sua aplicação deficitária no solo ou em 
condições de drenagem deficiente. 

A abordagem de monitorização deverá privilegiar a relação entre a composição da água de rega 
em cada bloco, consoante a albufeira de proveniência, com as análises de solo realizadas e os 
dados resultantes dos agro- sistemas, associados ao tipo de regadio realizado 
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Erosão potencial 

O risco de erosão potencial encontra-se intimamente ligado com a desertificação do solo, ou seja, 
com a perda de características que promovam a coesão e agregação do solo e a sua utilização 
sustentável. O bio-indicador considerado mais fiável para a monitorização deste aspeto é o teor 
em matéria orgânica existente no solo. 

A introdução do regadio poderá levar a uma intensificação das ações de mobilização dos solos, 
bem como ao surgimento de fenómenos de erosão hídrica originados pela rega. Estes riscos, 
aliados ao facto de a área de influência do EFMA se integrar na região de Portugal com maior 
suscetibilidade à desertificação, definida como tal no âmbito do PANCD - Plano de Ação Nacional 
de Combate à Desertificação, torna aconselhável monitorizar a evolução deste processo, de modo 
a detetar e precaver atempadamente o empobrecimento dos solos regados. 

A monitorização da evolução dos processos de erosão nos solos deverá assentar na análise 
quantitativa e qualitativa da matéria orgânica do solo, incluindo a sua caracterização em termos 
de ácidos húmicos e ácidos fúlvicos, à superfície e a meio da camada arável. 

A medição da evolução da qualidade de matéria orgânica presente é um indicador da magnitude 
dos fenómenos erosivos a que um solo está ou esteve sujeito. O excesso de mobilização, a 
insuficiente incorporação de restos de cultura, a aplicação exclusiva de adubos minerais, a 
aplicação excessiva de pesticidas no solo e as práticas agronómicas incorretas reduzem 
gradualmente a matéria orgânica do solo e a sua taxa de reciclagem. A erosão hídrica das 
camadas superficiais do solo, decorrente do escoamento superficial de águas de rega, também 
leva a uma diminuição da matéria orgânica, que é arrastada juntamente com as restantes 
partículas de solo. Assim, a complexidade e evolução dos componentes da matéria orgânica do 
solo é inversamente proporcional aos fatores que favorecem a erosão. 

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); 
 Determinação quantitativa e qualitativa da matéria orgânica presente no solo, à superfície 

e a meio da camada arável, incluindo a determinação de ácidos húmicos e ácidos 
fúlvicos; 

 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, bicarbonatos, 

boro e outros micronutrientes. 
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Relatório e discussão de resultados 

Após a realização de cada campanha de amostragem deverá ser elaborado um relatório no qual 
se apresente a localização dos pontos de amostragem considerados, a metodologia e as 
condições de amostragem, bem como a discussão dos resultados obtidos. 

Com base nos resultados obtidos, deverão ser revistas as Cartas de Suscetibilidade à erosão, 
salinização/alcalinização. 

Os locais e periodicidade de amostragem, bem como os parâmetros a analisar, deverão manter-
se constantes de modo a permitir a evolução da suscetibilidade dos solos à erosão, 
salinização/alcalinização, com a salvaguarda da inclusão de novos elementos determinados pela 
evolução da situação". 

A DRAP Alentejo conclui que "Relativamente aos cerca de 5 652 ha da área de estudo, verifica-se 
que 3 730 ha pertencem à RAN, ocupando cerca de 66 % da área, no entanto para o caso 
específico do Projeto em análise, as ações previstas terão necessariamente de ser enquadradas 
na legislação específica criada para o caso do EFMA. De facto, para o Empreendimento de Fins 
Múltiplos do Alqueva (EFMA), foi criado um regime especial pelos Decretos-Lei n.º 33/95, de 
11de fevereiro, e n.Q21-A/98, de 6 de fevereiro. 
De acordo com estes decretos, e para todos os efeitos legais, o EFMA é considerado de interesse 
nacional, sendo que: "são autorizadas todas as ações relacionadas com a execução do 
Empreendimento, respeitantes a obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos, construção de 
edifícios, canais, aterros e escavações, que impliquem a utilização de solos integrados na Reserva 
Agrícola Nacional ou se desenvolvam em áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional ou em 
áreas abrangidas por restrições análogas, sem prejuízo dos procedimentos inerentes aos estudos 
de impacte ambiental", situação que isenta a consulta à ERRAA sobre as utilizações não agrícolas 
dos solos classificados pela RAN. 

No que concerne à avaliação dos impactes ambientais, as principais ações geradoras de impactos 
são a implementação das infraestruturas numa primeira fase, ou seja, na fase de construção e a 
prática do regadio nas áreas a beneficiar numa fase posterior, fase de exploração (área do bloco 
de rega). Sendo os impactes inerentes à fase de exploração - atividade de regadio, aqueles que 
mais irão perdurar no tempo, tendo em consideração o espaço temporal a que um projeto desta 
natureza está sujeito. Face a esta situação as considerações finais acabam por dar maior 
relevância à fase de exploração - atividade de regadio na área do bloco de rega. 

Assim, dever-se-á ter em consideração que a maioria da área do bloco de rega encontra-se 
integrada nas classes de capacidade de uso A e B (ao todo cerca de 70%), que classificam os 
solos como sendo solos com capacidade de uso elevada a muito elevada e que a área afeta ao 
bloco de rega apresenta maioritariamente uma erosão potencial inferior a 5 t.ha-1.ano-1 {96%), 
da qual cerca de 30% se caracteriza por uma erosão potencial abaixo de 2 t.ha-1.ano-1 pelo que 
se considera que os riscos de erosão são baixos a médios na quase totalidade da área do bloco 
de rega. 

Constata-se que cerca de 81% da área total do bloco de rega, não apresenta problemas de 
alcalinização ou salinização, sendo de salientar que alguns solos, nomeadamente Pag e Par, 
podem apresentar problemas se a água rega não for de boa qualidade e/ou não forem garantidas 
medidas de prevenção adequadas. Em relação à drenagem verifica-se que 84% da área a 
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beneficiar apresenta características de solos com uma drenagem interna deficiente e são, 
consequentemente, pouco adequados à lavagem do excesso de sais, pelo que devem ser 
privilegiadas ações que promovam a eficiente drenagem do solo através de sistemas de 
drenagem. 

Em suma, 82% da área (bloco de rega) apresenta solos regáveis com limitações ligeiras a 
moderadas e 17% da área apresenta solos regáveis com limitações acentuadas. 

Face ao exposto, uma vez que a maioria dos solos, 82% da área - bloco de rega, são suscetíveis 
de serem regados os quais apresentam limitações ligeiras a moderadas e 17% da área apresenta 
solos regáveis com limitações acentuadas, salienta-se que existem impactes relevantes ao nível 
do risco de erosão do solo, risco de salinização, risco de sodização ou alcalinização e risco de 
drenagem deficiente do solo, pelo que é fundamental a adoção de práticas agronómicas 
adequadas visando a minimização dos impactos que possam ser induzidos pela intensificação da 
atividade agrícola. 

Sendo a fase de exploração - atividade de regadio a que mais impactos pode vir a causar, 
importa referir a relevância da implementação das Medidas de Mitigação, bem como, a 
importância do Programa de Monitorização. Uma vez que o Programa de Monitorização encontra-
se previsto no SGA da EDIA com a indicação de apresentação, anual, de um relatório com os 
resultados de monitorização, entende-se que o mesmo deve ser disponibilizado a esta Entidade 
de forma a possibilitar o acompanhamento dos resultados obtidos em sede de monitorização dos 
solos e assim constatar a evolução da situação. 

Verifica-se algumas fragilidades no processo, nomeadamente a falta de enquadramento legal que 
vincule os agricultores/empresários agrícolas ao cumprimento das disposições que eventualmente 
serão vertidas na DIA a emitir. No que se refere às medidas a implementar na área a regar, cuja 
sua implementação no terreno é forçosamente posta em prática pelos próprios agricultores e não 
pelo dono de obra sobre o qual recai o cumprimento da DIA o que torna o Programa de 
Monitorização peça fundamental para aferir a evolução dos impactos causados pelo aumento e 
diversidade da atividade agrícola inerente à futura disponibilidade hídrica, que prossupõe uma 
intensificação da própria atividade na área a beneficiar. 

O solo é um recurso natural limitado, facilmente degradável e perecível, pelo que importa 
salientar a importância da adoção de práticas agronómicas que promovam a minimização do 
impacto causado pela própria intensificação da atividade agrícola, na área a beneficiar, inerente 
da futura disponibilidade hídrica. Apesar dos eventuais impactes negativos que um projeto desta 
natureza impõe é de extrema importância a sua concretização. Os aspetos negativos são 
largamente compensados pela valorização agrícola que irá proporcionar à área a beneficiar, 
promovendo um aumento significativo na rentabilidade da principal atividade da região onde 
existe solos com boa aptidão agrícola e onde o fator limitante à competitividade agrícola tem sido 
a disponibilidade hídrica". 
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Na sequência da informação veiculada pelos pareceres recebidos e acima sintetizados, tecem-se os 
seguintes comentários: 

 ICNF 

O manifestado por esta entidade foi na íntegra considerado na apreciação específica efetuada no 
presente Parecer, no âmbito do fator Ecologia. 

 DRAP Alentejo 

Os aspetos manifestados por esta entidade são consonantes com a análise realizada no presente 
Parecer. 
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8. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto "Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas e Respetivo Bloco de Rega". 

De acordo com o definido naquele diploma legal, a Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, de 
23 de março a 20 de abril de 2017. 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 4 exposições provenientes das seguintes 
entidades: 

 Estado Maior da Força Aérea 

 Turismo de Portugal, I.P. 

 Autoridade Nacional da Aviação Civil 

 ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações 

O Estado Maior da Força Aérea informa que, nos termos de servidão, não há qualquer impedimento 
para a implementação do projeto em análise. 

O Turismo de Portugal, I.P. informa que não serão diretamente afetados empreendimentos turísticos 
classificados, nem projetos de empreendimentos com parecer favorável do Turismo de Portugal, I.P. . 

Refere que, aproximadamente, numa envolvente de 2 Km, não se encontra nenhum empreendimento 
turístico, somente o Plano de Urbanização (PU) de Cuba, com parecer favorável do Turismo de Portugal 
(a cerca de 795 m.) Os empreendimentos turísticos classificados mais próximos encontram-se: a cerca de 
3,395 km, um aldeamento turístico denominado “Aldeamento Turístico do Guizo”, na freguesia e concelho 
de Cuba, e a cerca de 3,700 km, a Pousada de Alvito, na freguesia e concelho do Alvito. 

Salienta, ainda, que relativamente ao projeto em análise, embora não incida sobre áreas especificamente 
destinadas ao uso turístico nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor, existem “Espaços a afetar 
Estabelecimentos Turísticos e Indiferenciados” previstos na Carta de Ordenamento do PDM no concelho 
de Cuba, contíguos aos Espaços Urbanizáveis da vila de Cuba, embora se encontrem a cerca de 1,550 km 
de distância a sudeste da zona em estudo. 

Por último, salienta a importância para o setor de se implementarem as medidas de minimização e de 
monitorização na fase de exploração, destacando em particular a implementação do projeto de 
Enquadramento Paisagístico da Rede de Drenagem e o Projeto de Recuperação Biofísica. 

A Autoridade Nacional de Aviação Civil refere que não se prevendo que sejam criados obstáculos 
artificiais à navegação aérea decorrentes da tipologia do projeto, para a ANAC, não acresce qualquer 
restrição à implementação do projeto em análise. 

A ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações verificou a inexistência de condicionantes de 
natureza radioelétrica, aplicáveis ao local em análise. 

Assim, a ANACOM não coloca objeção à implementação do projeto naquela área. 
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9. CONCLUSÃO 

O projeto do "Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas e Respetivo Bloco de Rega" está integrado no Subsistema 
de Alqueva (Bacia Hidrográfica do Sado), 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 presente projeto insere-se na lógica de expansão do regadio para a zona envolvente do EFMA de 
acordo com a análise efetuada pela EDIA no documento elaborado em 2013, intitulado “Zona de 
Intervenção de Alqueva. Contribuição para a Definição de Áreas e de Necessidades Hídricas para o 
Regadio na Zona Envolvente do EFMA” (EDIA, 2013). Nesse documento define-se a Zona de Intervenção 
de Alqueva (ZIA), como a “área de influência do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, 
desenvolve-se entre Elvas e Aljustrel, ocupando cerca de 900 000 ha distribuídos por 20 concelhos dos 
distritos de Beja, Évora, Setúbal e Portalegre”. 

O projeto do "Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas e respetivo Bloco de Rega" tem como objetivo beneficiar 
com regadio cerca de 2 790 ha de terrenos com boa capacidade para uso agrícola e avaliados no 
documento acima referido, elaborado pela EDIA em 2013, como “novas áreas passíveis de vir a ser 
regadas pelos recursos mobilizados pelo Alqueva”. Deste modo, o projeto objeto do presente 
procedimento de AIA integra o conjunto de novas áreas a beneficiar com regadio, dando continuidade à 
estratégia de desenvolvimento rural assumida para o EFMA. 

A delimitação do Bloco de Rega de Cuba-Odivelas teve em consideração o limite dos blocos vizinhos. 
Assim, este bloco de rega está limitado a norte pelos blocos de rega do Vale do Gaio, a nordeste e este 
pelos blocos de rega de Alvito-Pisão, a sudeste e sul pelos blocos de rega do Pisão e a sudoeste pelos 
blocos de rega do Alfundão, todos eles integrados no Subsistema de Rega de Alqueva do 
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva. Todos foram sujeitos a procedimento de AIA (ao abrigo 
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), tendo todas as DIA emitidas tido decisão favorável condicionada. 

O projeto localiza-se no distrito de Beja, abrangendo os concelhos de Alvito (freguesia de Alvito), de Cuba 
(freguesias de Cuba e de Faro do Alentejo) e de Ferreira do Alentejo (união das freguesias de Alfundão e 
Peroguarda). A área de projeto pertence à região do Alentejo (NUT II) e à sub-região do Baixo Alentejo 
(NUTIII). 

O Projeto integra simultaneamente infraestruturas da rede primária (Circuito Hidráulico) e da rede 
secundária (Blocos de Rega). 

O circuito hidráulico inicia-se na tomada de água a implantar no canal Alvito-Pisão (próxima da derivação 
para o reservatório de Cuba-Oeste), que alimentará o Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas, e termina na 
derivação da conduta C2. 

O canal Alvito-Pisão, que já está construído e em funcionamento, tem aproximadamente 36 km de 
extensão e permite a ligação entre a albufeira da barragem do Alvito e albufeira da barragem do Pisão. 
O canal divide-se em cinco trechos, com características técnicas e de dimensão diferentes. A tomada de 
água para o circuito hidráulico de Cuba-Odivelas localizar-se-á na zona terminal do trecho 3, trecho capaz 
de transportar um volume de água de 27,75 m3/s entre o adutor da Vidigueira e a derivação para o 
reservatório Cuba-Oeste. Deste modo, será efetuada a alimentação do Bloco de Rega de Cuba-Odivelas, 
através da ramificação da Rede Secundária de Rega, com a correspondente implantação de hidrantes 
junto das parcelas a irrigar. 
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O circuito hidráulico integra as seguintes infraestruturas: 

 Uma tomada de água, para captação no Canal Alvito-Pisão, dimensionada para um caudal de 
2,234 m3/s; 

 Um adutor enterrado com 3 631 m de extensão e diâmetro de 1 200 mm (em betão pré-
esforçado com alma de aço). 

A concretização da rede secundária de rega integra a construção de infraestruturas e a realização das 
seguintes intervenções: 

 Rede de rega, com um desenvolvimento total de cerca de 29,2 km de extensão (materiais e 
diâmetros diversos), com condutas entre 0,5 m e os 0,8 m de diâmetro, que fará a distribuição às 
parcelas através dos hidrantes; 

 Hidrantes, num total de 21; 
 Rede de drenagem, com desenvolvimento de aproximadamente 3,3 km a reperfilar (inclui obras 

de arte- passagens hidráulicas, soleiras de fixação, confluências e revestimentos). 

Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na análise específica efetuada pela CA, verificam-
se impactes positivos significativos e muito significativos associados à Geologia, à Sócio-Economia, aos 
Solos e aos Agrossistemas, bem como impactes negativos significativos ao nível da Ecologia e da 
Paisagem. 

Os impactes positivos encontram-se associados fundamentalmente à fase de exploração do projeto, 
decorrendo essencialmente da entrada em funcionamento do aproveitamento hidroagrícola, que 
possibilitará o aumento da disponibilidade hídrica, com a melhoria das condições de drenagem dos solos, 

conferindo a possibilidade de aumento da produtividade e da rentabilidade das explorações agrícolas, 
possibilitando o aumento da competitividade das mesmas, dinamização do mercado agrícola de alguns 
produtos, incremento do emprego agrícola e a melhoria da mais-valia da propriedade rústica. Este 
projeto, tendo por objetivo a beneficiação com regadio, a par dos restantes projetos já existentes e a 
implementar do EFMA, representa uma das principais estratégias do ordenamento do território da área 
em estudo, estando prevista nos principais planos de ordenamento locais e regionais. 

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 significativos, fundamentalmente associados 
à Ecologia e à Paisagem. 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar e medidas de 
minimização, bem como de compensação, estabelecidas poderão contribuir para a minimização dos 
principais impactes negativos identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de molde a 
inviabilizar o projeto. 

Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do 
projeto e face à sua importância no contexto regional e nacional, considera-se de aceitar os impactes não 
mitigáveis que subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização. 

Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se não terem sido identificadas objeções ou 
preocupações relacionadas com a implementação do projeto. 
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Por sua vez, os aspetos identificados nos pareceres emitidos pelas entidades externas consultadas foram 
analisados e integrados no presente parecer, sempre que se entendeu ser pertinente. 

Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização ou 
compensação, e os perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável ao 
projeto do "Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas e respetivo Bloco de Rega", condicionado à apresentação 
dos elementos, ao cumprimento das medidas de minimização e dos planos de monitorização, bem como 
das condicionantes que se indicam no capítulo seguinte. 

Acresce evidenciar, relativamente à ocupação de solos integrados na RAN e áreas de REN, bem como ao 
corte de espécies protegidas, o definido no Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de fevereiro (na sua atual 
redação). Este diploma legal estabelece que são autorizadas todas as ações relacionadas com a execução 
do EFMA, respeitantes a obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos, construção de edifícios, 
canais, aterros e escavações, que impliquem a utilização de solos integrados nestas servidões, e que o 
corte ou arranque de espécies legalmente protegidas, com vista à concretização do Empreendimento nas 
vertentes acima elencadas, não carece de autorização. 

Na sequência da avaliação desenvolvida, e de forma a apoiar a autoridade de AIA no cumprimento do 
disposto no artigo 18.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a CA procedeu à 
determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais. Assumindo o referido índice a 
expressão da avaliação desenvolvida, conforme apresentado no Anexo II do presente Parecer, foi 
determinado um índice de valor 3. 

Na sequência da análise efetuada e como comentário global, considera-se ainda de referir que, face à 
importância da implementação das políticas nacionais no âmbito do incremento da utilização de Fontes de 
Energia Renováveis (FER) e uma vez que o consumo energético na fase de exploração provém 
exclusivamente da rede elétrica, não existindo qualquer utilização de outras fontes de energia, 
nomeadamente renováveis, recomenda-se que, em futuros Estudos de Impacte Ambiental sejam 
aprofundadas as potencialidades de geração de energia elétrica, nomeadamente através de fontes de 
energia renováveis. Com a utilização de FER nos sistemas e na gestão da rede, considera-se que haverá 
um impacto positivo. 
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10. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS 
DE MONITORIZAÇÃO 

 

CONDICIONANTES 

1. Adequar o traçado da rede de rega para "Assentes da Concha", de modo a não interferir com os 
charcos temporários mediterrânicos aí identificados num raio de 5 m da sua envolvente. 

2. Na área de influência do projeto e em parcelas com densidades superiores a 2 quercíneas/ha não é 
possível a sua infraestruturação a partir deste bloco de rega ou outro seu vizinho. 
Considera-se "área de influência do projeto" a área envolvente ao bloco de rega que poderá vir a ser 
infraestruturada no futuro a partir do bloco de rega de Cuba Odivelas. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

1. Previamente ao licenciamento, apresentar à Autoridade de AIA, para análise e aprovação: 
a) Projeto de Enquadramento Paisagístico da Rede de Drenagem (linhas de água) numa versão 

revista. O mesmo deve contemplar, para os três troços sujeitos a intervenção, o seguinte: 
i. Cartografia (carta militar e/ou orto) com as linhas de água objeto de intervenção à escala 

que permita uma leitura adequada; 
ii. Devem ser identificados os exemplares arbóreos e arbustivos existentes que possam ser 

preservado; 
iii. Todos os exemplares arbóreo arbustivos que sejam característicos da linha de água que 

sejam abatidos devem ser repostos em número igual e se possível plantados nos mesmos 
locais; 

iv. Os módulos a utilizar devem promover maior diversidade e prever outras espécies 
existentes e presentes no levantamento; 

v. Devem ser previstas pontualmente espécies de porte arbóreo existentes e presentes no 
levantamento ao longo de toda a extensão dos três troços; 

vi. Devem ser identificadas as extensões para as quais serão plantados os módulos e as 
extensões de enrocamento; 

vii. Nas extensões de enrocamento deve proceder-se na crista do talude da margem à 
plantação de arbustos de forma a dissimular a intervenção artificial, devendo também ser 
considerada a plantação de alguns exemplares arbóreos pontualmente; 

viii. Ambas as margens devem ser plantadas em toda a extensão sem alteração da métrica 
proposta nos módulos apresentados; 

ix. Prever técnicas de engenharia natural em particular nas zonas mais desestruturadas e 
onde as infraestruturas atravessam, dado serem pontos de descontinuidade e mais 
desestabilizados; 

x. Programa de manutenção e respetivo cronograma para a fase de garantia. 
2. Em sede de licenciamento, deverá ser verificada: 

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 
Cultural. 

b) Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, da Carta de Condicionantes à 
localização de estaleiros, manchas de empréstimo e deposição 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. 
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3. Previamente ao início da obra, apresentar à autoridade de AIA para análise e aprovação, os seguintes 
elementos, que determinará que a obra possa ser iniciada: 
a) Uma listagem com todas as ocorrências patrimoniais a vedar e a sinalizar. 
b) Um Plano de Vigilância e Fiscalização que permita à entidade gestora garantir que, quer os 

empreiteiros na fase de construção, quer os beneficiários na fase de exploração, dão 
cumprimento às medidas de preservação dos valores naturais em presença a salvaguardar. 

c) Acordos de gestão ou outro procedimento legal que vincule os proprietários à conservação dos 
charcos temporários mediterrânicos identificados no Desenho n.º 26 - Carta de Áreas 
Ecologicamente Sensíveis, do EIA, com exceção dos charcos já destruídos. 
No acordo ou protocolo deve constar que os mesmos não devem ser drenados, alterada a sua 
morfologia, regados, cultivados e quaisquer outras ações que coloquem em causa a sua 
conservação ao longo do período de exploração do bloco de rega. 
Nesses acordos deve ser referido que, nos respetivos contratos efetuados com a entidade 
gestora, constarão as obrigações de conservação aplicáveis, constando em anexo ao mesmo a 
localização do CTM com referenciação vetorial. 

d) Indicar, tendo por base o Desenho n.º 26 do EIA – Carta de Áreas Ecologicamente Sensíveis – 
quais os charcos temporários onde a entidade gestora irá efetuar a monitorização. 

e) Plano de Conservação da Águia Perdigueira (Águia de Bonelli) com o objetivo de implementar 
medidas que garantam a permanência do casal na área. Essas medidas deverão ser dirigidas para 
a gestão favorável do habitat e do fomento de presas. 

f) A localização e o projeto florestal de acompanhamento das quercíneas. As áreas e respetivos 
critérios a considerar na sua elaboração devem ser os elencados no âmbito das medidas de 
compensação. 
Esta informação deve ser acompanhada das shapes com a localização dos terrenos disponíveis 
para compensação das quercíneas das áreas mencionadas. 

g) Alteração ao Programa Global de Monitorização dos Charcos Temporários Mediterrânicos, de 
modo a incluir os presentes da área do projeto do Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas e Respetivo 
Bloco de Rega, sendo que a monitorização deverá ser realizada pelo menos por um período de 5 
anos, após o início da fase de exploração. 

h) Proposta de programa de monitorização para a águia perdigueira (Águia de Bonelli), que 
contemple pelo menos, os seguintes termos: 

i. Objetivo geral proposto 
Avaliar o impacte decorrente das alterações do uso do solo sobre o casal, bem como 
avaliar a eficácia das medidas do Plano de Conservação. 

ii. Objetivos específicos 
 Avaliar anualmente o sucesso reprodutor do casal durante o período de vigência do 

Plano de Conservação; 
 Avaliar a eficácia das medidas do Plano de Conservação; 
 Propor novas medidas ou a adequação das medidas de conservação, face aos 

resultados obtidos 
iii. Parâmetros 

 Permanência do casal 
 Número de crias voadoras 
 Abundância das principais espécies presa 
 Área de habitat favorável e sua evolução ao longo do projeto 

i) Programa de monitorização para avaliação das condições de manutenção e valorização de todas 
as áreas que serão alvo de planos de recuperação e integração paisagística da empreitada. 
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4. O Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas pela Empreitada, previsto no SGA, deve ser 
remetido à Autoridade de AIA para apreciação, previamente à sua aprovação por parte da EDIA. 
No mesmo deve constar cartografia com o levantamentos de todas as áreas que foram objeto de 
intervenção, devendo para cada área ser definido o tipo de intervenções para a sua recuperação e 
integração paisagística. Devem ser seguidas as orientações, ou medidas de recuperação biofísica, 
constantes do "Regulamento de Conceção, Utilização e Manutenção de Áreas de Obra Recuperadas 
Paisagisticamente" (SGA - Anexo IV). 
Neste âmbito, a documentação a apresentar deve ainda integrar as responsabilidades pós-
intervenção. 

5. Previamente ao início da fase de exploração, apresentar à autoridade de AIA para análise e 
aprovação, os seguintes elementos, que determinará que a fase de exploração possa ser iniciada: 
a) Um código de boas práticas agrícolas, adaptado às condicionantes da área do projeto, bem como 

aos valores ecológicos em presença a salvaguardar. 
O código de boas práticas agrícolas deverá ser desenvolvido pela entidade gestora (proponente) 
e ser previamente validado pelas entidades competentes. Deverá incluir, no que se aplique, 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, o 
Código de Boas Práticas Ambientais (CBPA, 1997) e as regras aplicáveis à proteção integrada das 
culturas. 
O código de boas práticas agrícolas deverá ainda incluir recomendações específicas que visem 
assegurar os seguintes aspetos: 

i. Conservação do solo e da água; 
ii. Adoção de técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências 

provenientes da rega para as linhas de água adjacentes; 
iii. Implementação dos métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área 

do perímetro de rega, para evitar problemas erosivos; 
iv. Redução do uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor 

ecológico tais como nas margens dos cursos de água e em zonas de vegetação autóctone; 
v. Suspensão da aplicação de nutrientes e pesticidas sempre que as previsões meteorológicas 

apontem para elevado índice de precipitação; 
vi. Conservação dos habitats naturais inseridos na área a beneficiar pelo bloco de rega; 
vii. Outras matérias aplicáveis constantes no presente capítulo. 

b) O plano de comunicação/divulgação das condicionantes ambientais e patrimoniais, cujo 
cumprimento recai sobre a exploração da área beneficiada e das medidas de minimização e/ou 
compensação cuja responsabilidade de implementação é dos beneficiários. 

c) O plano de formação sobre as boas práticas agrícolas, adaptado às especificidades e 
condicionantes ao projeto, a ser ministrado aos agricultores beneficiários, com a indicação de que 
modo se pretende avaliar a eficácia dos resultados das mesmas na adoção efetiva das boas 
práticas agrícolas. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e de obra devem constar no respetivo 
caderno de encargos da empreitada, bem como no Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 
Deve proceder-se à apresentação à Autoridade de AIA dos relatórios de monitorização com a 
periodicidade prevista. 
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A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração, 
bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas 
competências na pós-avaliação. 
 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL 

Fase prévia à obra e de obra 
GER1. Deverão ser cumpridas todas as disposições e 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. O estaleiro deve ser localizado numa área mais central da intervenção de modo a ficar 
equidistante às diversas frentes de trabalhos, minimizando-se a circulação de veículos e materiais durante 
a obra. 
GER3. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes 
devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por 
infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final 
adequado. 
GER4. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim 
como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos. 
GER5. No decorrer dos trabalhos de desmatação, deve ser assegurada vigilância no local, por forma a 
prevenir eventuais incêndios resultantes dos trabalhos da empreitada. 
GER6. Os movimentos associados à realização da obra devem restringir-se ao período diurno, na medida 
do possível. 
GER7. O estaleiro de obra deverá ser localizado em local apropriado, de modo a não colidir com as 
linhas de drenagem natural do terreno e deverá ter uma utilização e manutenção adequada, de forma a 
evitar derramamentos acidentais de substâncias tóxicas. Os óleos e combustíveis devem ser armazenados 
em locais impermeabilizados, distantes das linhas de água e posteriormente, depois de usados, recolhidos 
por empresas licenciadas para o efeito. 
Fase de construção e de exploração 
GER8. Cumprir o Plano de Vigilância e Fiscalização aprovado, visando permitir à entidade gestora 
garantir que, quer os empreiteiros na fase de construção, quer os beneficiários na fase de exploração, 
dão cumprimento às medidas de preservação dos valores naturais em presença a salvaguardar. 
Fase de exploração 
GER9. A entidade gestora (proponente) deverá assegurar que todos os beneficiários, no ato da 
assinatura do contrato, recebem o código de boas práticas agrícolas, cabendo aos beneficiários a sua 
implementação. 
GER10. Complementarmente ao código de boas práticas acima referido, deverá o proponente (entidade 
gestora) assegurar a concretização de um conjunto de 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) Proteção/produção integrada e agricultura biológica; 
g) Importância e manutenção das bandas/galerias ripícolas; 
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h) Limpeza das linhas de água afetas à rede de drenagem; 
i) Outras matérias aplicáveis. 

Destas ações deverá resultar documentação redigida em linguagem acessível, mas tecnicamente correta, 
que fique à disposição dos beneficiários e complemente o código de boas práticas agrícolas. 
GER11. A entidade gestora (proponente) deverá garantir a publicação de um boletim a distribuir, pelo 
menos, anualmente no início da campanha de rega por todos os agricultores beneficiários do Bloco 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 indiquem 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. 
As medidas de minimização referidas deverão, na medida do possível, estar previstas no código de boas 
práticas agrícolas. 
GER12. Deve a entidade gestora manter um sistema de registo com informação relativa ao perímetro de 
rega [nomeadamente áreas regadas, culturas praticadas, compensações efetuadas e preservação dos 
sistemas ecológicos sinalizados (estes dois últimos se aplicável), quantidade e períodos de aplicação de 
fertilizantes e de pesticidas]. Estas informações deverão ser cedidas pelos beneficiários à entidade 
gestora anualmente, por forma a manter o sistema atualizado. 
GER13. A limpeza das valas de drenagem a efetuar quer pela proponente (entidade gestora), quer pelos 
beneficiários deverá ter em conta o “Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água, Instituto da 
Água” (Lisboa, Julho de 2001). 
Esta ação deverá ainda assegurar a manutenção dos corredores verdes e da vegetação adjacente às 
valas de drenagem, sem prejuízo da necessária manutenção das secções de vazão e em cumprimento e 
harmonização com as especificidades constantes nos Planos aprovados de recuperação e integração 
biofísica e paisagística das linhas de água. 
GER14. Caso os programas de monitorização, a implementar pela Entidade Gestora, detetem problemas 
na qualidade da água ou dos solos, relacionados com um aumento anormal dos níveis de salinização e 
alcalinização, devem ser definidas e implementadas medidas de minimização complementares de 
combate e correção. 
GER15. É da responsabilidade dos beneficiários, devendo esta responsabilidade ser comunicada pela 
entidade gestora (proponente) no ato do contrato estabelecido entre ambas as partes, a cedência de 
todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à Entidade 
Gestora do Perímetro, nomeadamente: 

a) Áreas regadas; 
b) Culturas praticadas; 
c) Sistemas de rega utilizados; 
d) Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes; 
e) Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas; 
f) Gestão de resíduos agrícolas; 
g) Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural. 
h) Áreas de compensação utilizadas e o respetivo número de exemplares; 
i) Evidências da manutenção dos valores naturais identificados para a sua parcela. 

GER16. Para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas, terá o beneficiário de 
ter em consideração as seguintes medidas: 

a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a 
fertilização de fundo; 

b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível; 
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos 

fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação; 
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d) Manter da forma tecnicamente possível, de acordo com o tipo de reconversão agrícola efetuado, 
os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem, nomeadamente, junto aos 
caminhos e nos limites das propriedades; 

e) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na 
época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo de solo e classes 
de risco de erosão; 

f) Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao 
mínimo indispensável; 

g) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeita ao domínio hídrico; 
h) Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico. 

GER17. Os agricultores deverão aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como aos métodos de luta 
alternativos à luta química. 
GER18. A entidade gestora (proponente), no final de cada ano agrícola deve elaborar 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. 
GER19. O beneficiário deve efetuar a manutenção periódica da rede de drenagem, por forma a garantir 
simultaneamente a conservação da vegetação ribeirinha existente e o escoamento da água e sempre em 
cumprimento dos Planos aprovados para estas áreas. 
Caso sejam identificados constrangimentos quanto à manutenção referida, deve desse facto ser 
informada a entidade gestora (proponente) de forma a que, avaliada a situação exposta, se possam 
encontrar soluções alternativas alinhadas com os documentos técnicos aprovados e em cumprimento das 
conclusões da AIA para o projeto na sua globalidade. 
GER20. As operações de manutenção que envolvem o manuseamento de óleos devem ser conduzidas 
pelo beneficiário, com especial atenção, de forma a reduzir a ocorrência de derrames acidentais de óleos 
e consequente contaminação do meio hídrico. 
GER21. O beneficiário deverá adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as 
escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes. 
GER22. O beneficiário deverá implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao 
declive da área do perímetro de rega. 
GER23. O sistema de rega a adotar, pelo beneficiário, deve cingir-se ao alcance das raízes, de modo a 
minimizar percolações e, consequentemente, a ocorrência de lixiviações, que podem conduzir a 
contaminação das águas subterrâneas. 
GER24. O beneficiário deverá efetuar a lavagem dos solos durante a época mais fria para aumentar a 
eficiência e facilidade da lavagem, uma vez que as perdas por evapotranspiração são menores. 
GER25. O beneficiário deverá lavrar previamente o solo para aumentar a eficiência da lavagem, devido 
ao aumento da taxa de infiltração e consequente redução do escoamento superficial. 
GER26. O beneficiário deverá programar as lavagens de solo, sempre que possível, para períodos de 
baixo crescimento das culturas, ou adiar a lavagem para depois da época de crescimento. 
GER27. Caso as taxas de infiltração se afigurem baixas, o beneficiário deve efetuar a lavagem dos solos 
fora da época de rega para evitar a aplicação excessiva de água durante a fase de crescimento das 
culturas. 
GER28. Em solos com maior risco de salinização, o beneficiário, deve usar culturas mais tolerantes à 
salinidade, que requeiram uma menor fração de água de lavagem e uma menor quantidade de água de 
rega. 
Fase de desativação 
GER29. 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: 
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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. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA 

Fase de construção 
GEO1. A deposição dos materiais de empréstimo em aterros provisórios deve ser efetuada nas devidas 
condições de estabilidade geotécnica, atendendo às características geológico-geotécnicas dos terrenos 
explorados. 
 

RECURSOS HÍDRICOS 

Fase de construção 
RH1. Devem ser criadas pequenas bacias de retenção, imediatamente a jusante dos descarregadores, 
revestidas com material rochoso grosseiro, de modo a promover-se a infiltração da água descarregada, 
caso haja necessidade de proceder a descargas de fundo da conduta. 
RH2. Durante a intervenção no leito de linhas de água, dever ser assegurado que todas as ações que 
traduzam risco de poluição sejam restringidas na sua envolvente direta. Essas áreas deverão ser vedadas 
e deverá ser restringido o acesso direto ao local, visando evitar a contaminação do local. 
RH3. Devem reduzir-se ao máximo possível os períodos de preparação e mobilização do solo, 
reduzindo a quantidade de sólidos que poderão ser arrastados para as linhas de água. 
RH4. As intervenções (mobilização do solo e/ou lavoura) que tenham lugar na proximidade das linhas 
de escoamento que atravessam a área agrícola, ainda que estas apresentem um carácter incipiente, de 
pequena dimensão e regime temporário, deverão ser reduzidas ao mínimo, de forma a garantir a 
continuidade dos escoamentos, tendo em vista a prevenção de eventuais situações de alagamento de 
terrenos adjacentes e desorganização da rede de drenagem natural existente. 
Fase de exploração 
RH5. Os beneficiários deverão informar a entidade de tutela para os recursos hídricos, da efetiva 
selagem das suas captações de água, logo que lhes seja fornecida água. 
RH6. Dinamizar ações de sensibilização junto da comunidade regante, no sentido de promover o 
abandono do uso de água subterrânea para fins hidroagrícolas. 
RH7. Implementar as medidas de minimização aplicáveis constantes do Programa Nacional para o Uso 
Eficiente da Água. 
RH8. Assegurar a manutenção das plantações efetuadas no âmbito do Projeto de Enquadramento 
Paisagístico da Rede de Drenagem. 
 

ECOLOGIA 

Fase de obra 
ECO1. Efetuar a marcação das árvores a abater e realizar a devida comunicação ao Instituto de 
Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.) com localização das áreas onde serão 
compensadas. 
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ECO2. Sinalizar e balizar os charcos temporários mediterrânicos durante a fase de construção, de modo 
a que não sejam afetados pelas obras. 
ECO3. Os trabalhos associados à implantação da conduta nas “áreas ecologicamente sensíveis” da 
Desenho 26 - Carta de Áreas Ecologicamente Sensíveis, do EIA, associadas à envolvência do ninho da 
águia perdigueira (Águia de Bonelli), devem ser realizados fora do período de reprodução deste casal, 
nomeadamente de 15 de dezembro a 31 de maio. 
Fase de exploração 
ECO4. Sinalizar de forma permanente a localização no terreno dos charcos identificados no Desenho 
n.º 26 - Carta de Áreas Ecologicamente Sensíveis, do EIA, com exceção dos charcos já destruídos. 
ECO5. Conservar os charcos identificados no Desenho n.º 26, num raio de 5 m inclusive, 
independentemente da sua classificação enquanto habitat prioritário 3170 – Charcos Temporários 
Mediterrânicos. Nomeadamente, não devem ser drenados, alterada a sua morfologia, regados, cultivados 
e quaisquer outras ações que coloquem em causa a sua conservação ao longo do período de exploração 
do bloco de rega. 
 

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 
Fase de obra 
ECO6. Garantir a compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto. 
A compensação deve ser assegurada através da constituição de novas áreas de plantação de sobreiros ou 
azinheiras, ou através da beneficiação de áreas preexistentes. 
As compensações em causa devem efetuar-se em prédios rústicos pertencentes à entidade gestora 
(proponente), com condições edafo-climáticas adequadas à espécie e abranger uma área nunca inferior à 
afetada pelo corte ou arranque multiplicada de um fator de 1,25, conforme previsto no Decreto-Lei 
n.º 169/2001, de 25 de maio, com a alteração do Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 
Fase de exploração 
ECO7. Garantir a compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto. 
Para tal, deverão ser propostas áreas com características adequadas para a compensação em causa, 
através da constituição de novas áreas de plantação de sobreiros ou azinheiras. Estas áreas deverão 
reunir os seguintes requisitos: 

a) Devem ter condições edafo-climáticas adequadas à espécie e abranger uma área nunca inferior à 
afetada pelo corte ou arranque multiplicada de um fator de 1,25, conforme previsto no Decreto-
Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com a alteração do Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho; 

b) Os terrenos devem ter a possibilidade de ficarem cativos até que sejam efetuadas todas as 
compensações, através de uma estimativa a efetuar com base na proporção de ocupação 
existente na situação de referência; 

c) 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 
herbívora e a reposição de exemplares perdidos (retancha). 

ECO8. A entidade gestora deverá ainda: 
a) Divulgar, junto dos beneficiários, a localização dos terrenos, correspondentes às áreas para 

realização da compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto, e 
as condições que recaem sobre esses terrenos; 

b) Nos contratos a efetuar com os beneficiários, incluir a informação específica relativa à área que o 
beneficiário irá utilizar para a compensação de quercíneas. Esta informação sobre as áreas deverá 
ser enviada à Autoridade de AIA em formato vetorial, devendo as mesmas ser devidamente 
identificadas; 

c) Anualmente e/ou sempre que ocorra renovação do contrato estabelecido entre a entidade gestora 
e o beneficiário, solicitar informação aos beneficiários sobre o número de árvores que pretende 
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abater para a implementação das culturas de regadio e onde serão efetuadas as compensações, 
a serem posteriormente comunicadas à Autoridade de AIA; 

d) Manter os terrenos cativos até que sejam efetuadas todas as compensações de abate de 
quercíneas. Caso as compensações do abate das quercíneas não estejam a ser efetuadas nas 
áreas disponibilizadas pela entidade gestora, mas em outros locais, as áreas cativas poderão ser 
disponibilizadas para outros fins, em igual proporção (ha). 

 

SOLOS 

Fase de obra 
SOL1. 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 
SOL2. Sempre que possível e adequado dever-se-á dar preferência aos sistemas de rega gota-a-gota em 
detrimento dos “center pivot”. A rega por canhão deve ser sempre evitada, bem como a rega por pivot 
em áreas de declive igual ou superior a 10 %. 
SOL3. As cartas de risco de erosão dos solos e de risco de salinização/alcalinização dos solos existentes 
na área de estudo do projeto deverão ser disponibilizadas à entidade que venha a ser responsável pela 
exploração do perímetro de rega. Juntamente deverão ser desenvolvidas ações de sensibilização, tendo 
em vista a promoção da utilização racional do recurso solo. 
SOL4. A entidade/estrutura que venha a ser responsável pela exploração do aproveitamento 
hidroagrícola dever-se-ão dotar de meios técnicos que permitam a interpretação dos dados relevantes. 
 

SÓCIO-ECONOMIA 

Fase de obra 
SE1. Recorrer, preferencialmente, à contratação de fornecimentos, serviços e emprego local e/ou 
regional. 
Fase de exploração 
SE2. Recorrer, preferencialmente, à contratação de fornecimentos, serviços e emprego local e/ou 
regional no âmbito da: 

i. Manutenção das infraestruturas, por parte da entidade gestora; 
ii. Gestão das explorações agrícolas. 

SE3. Realizar ações de formação e de divulgação das condicionantes ambientais e patrimoniais nas 
áreas que se sobrepõem às parcelas dos proprietários que serão beneficiários do Bloco de Rega. 
 

QUALIDADE DO AR 

Fase de exploração 
QAR1. Evitar a utilização de agroquímicos de aplicação aérea em dias ventosos, por forma a minorar a 
dispersão destes poluentes. Apenas aplicar as quantidades adequadas destes compostos, nunca 
excedendo as recomendações dos fornecedores para as culturas em causa. 
 

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. 
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PAISAGEM 

Fase prévia à obra 
PAI1. Todos os exemplares arbóreos que se localizem próximo das áreas de intervenção devem ser 
balizados e salvaguardados na sua integridade física. A balizagem, enquanto medida preventiva e de 
proteção, deve ser realizada na linha de projeção horizontal da copa do exemplar arbóreo em causa, em 
todo o seu perímetro ou apenas na extensão voltada para o lado da intervenção. 
PAI2. Antes de se proceder a qualquer trabalho, incluindo a instalação dos estaleiros, deve ser 
delimitado o perímetro para além do qual não deve haver qualquer perturbação de solos e vegetação. 
Não se considera balizagem alinhamentos definidos por meras estacas cravadas no solo decorrentes da 
implantação das componentes do projeto. A balizagem/sinalização deve ser contínua, manter-se sempre 
visível e em boas condições durante toda a obra, devendo apenas ser retirada findos os trabalhos de 
recuperação e integração paisagística. 
Fase de obra 
PAI3. A decapagem da terra viva/vegetal deve ser sempre realizada de forma a que a máquina nunca 
circule sobre a mesma. A progressão da máquina deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente 
decapado. Deve ser evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar a compactação da 
camada de solo abaixo da terra vegetal. 
PAI4. A abertura das valas deve ser realizada sobre a mesma ao longo do seu eixo longitudinal ou partir 
dos acessos, devendo a máquina permanecer no acesso. A terra vegetal deve ser depositada de um lado, 
num cordão longitudinal paralelo à vala, e a terra de escavação do outro, de forma a não haver qualquer 
mistura de terras de qualidade e natureza distinta. 
PAI5. A intervenção na linha de água deve ser realizada sem que a máquina circule no interior do leito 
da mesma, ou seja a máquina deve operar a partir das margens. 
PAI6. Assegurar que todos os materiais inertes a utilizar no enchimento na “almofada” e na cobertura 
das tubagens não são misturados com a terra vegetal, assim como com as terras da escavação. 
PAI7. Em caso de ser necessário utilizar terras vivas/vegetais, terras de empréstimo ou materiais 
inertes para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, deverá ser dada atenção 
especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas 
exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a ecologia local. 
PAI8. Em todas as áreas que venham a ser sujeitas a intervenção deve proceder-se à decapagem da 
terra viva/vegetal. A mesma ser depositada em pargas, com cerca de 2 m de altura, com o topo 
relativamente côncavo. Deve ser preservada através de uma sementeira de leguminosas de forma a 
manter a sua qualidade. 
PAI9. Apresentação de Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, 
fundamentalmente apoiado em registo fotográfico. 
Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto 
de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e 
avanços de obra das mais diversas componentes do projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-
se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos 
registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente. 
Fase de exploração 
PAI10. Elaboração de um manual didático de manutenção das linhas de água, com o objetivo de 
sensibilizar os proprietários para a conservação das galerias ripícolas, o qual deve incluir as orientações 
necessárias para a manutenção das linhas de água em fase de exploração. 
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PATRIMÓNIO CULTURAL 

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. 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, bem como das áreas que apresentaram 
visibilidade nula ou reduzida. 
PAT3. 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 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. 

Medidas Específicas 
PAT4. Na fase anterior à obra, deverão ser efetuadas sondagens de diagnóstico em áreas selecionadas 
das plataformas situadas ao longo do curso do Barranco dos Assentes a afetar pela obra, por arqueólogo 
especialista em Pré-história antiga. 
PAT5. Na fase anterior à obra, deverá proceder-se ao registo fotográfico, sinalização e vedação das 
ocorrências n.º 8, Poço 2 do Barranco dos Assentes, e n.º 9, Poço 1 do Barranco dos Assentes. 
Fase de obra 

Medidas Gerais 
PAT6. As ocorrências patrimoniais não poderão na fase de obra ser afetadas pelos estaleiros, acessos 
e áreas de depósito ou de empréstimo. 
PAT7. 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. 
PAT8. 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. 
A equipa de acompanhamento arqueológico deverá integrar arqueólogos com experiência em contextos 
de pré-história antiga. 
PAT9. Em complemento da prospeção sistemática por amostragem de 25% da área a ser convertida 
em regadio, realizada no âmbito do EIA, deverá ser efetuada prospeção seletiva dos restantes 75%. 

Medidas Específicas 
PAT10. Na fase de obra, deverá ser efetuado um cuidadoso acompanhamento arqueológico na área das 
plataformas situadas ao longo do curso do Barranco dos Assentes, atendendo à possibilidade de haver aí 
a ocorrência de ocupações da Pré-história antiga. 
PAT11. Encerrados todos os trabalhos arqueológicos no âmbito do presente projeto, deverá o 
proponente enviar à tutela do Património Cultural, uma listagem atualizada 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. 
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Fase de exploração 
PAT12. Na fase de exploração sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de 
obra, deve ser fornecida ao empreiteiro para consulta a Carta de Condicionante atualizada, com a 
implantação de todos os elementos patrimoniais identificados, quer no EIA quer com os que se venham a 
identificar na fase de construção. 
PAT13. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações que obriguem a 
revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas 
anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção), 
deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as medidas de 
minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 
PAT14. Na fase de exploração, sempre que se venham a desenvolver ações de construção relativas à 
rede de rega terciária, deve ser fornecida ao respetivo promotor para consulta a Carta de Condicionantes 
atualizada com a implantação de todos os elementos patrimoniais identificados, quer no EIA quer com os 
que se venham a identificar na fase de construção, e cumpridas as medidas de minimização previstas 
para a fase de construção, quando aplicáveis. 
PAT15. Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar 
a eventual afetação de elementos patrimoniais constantes na Carta de Condicionantes, deverão ser 
adotadas medidas de minimização específicas, de acordo com parecer da administração do Património 
Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras. 
PAT16. Na fase de exploração, sempre que se desenvolverem ações de construção, nomeadamente a 
abertura de valas para a implantação das condutas da rede de rega terciária, ou se efetuem outros 
trabalhos a menos de 50 m de sítios arqueológicos, deve efetuar-se o respetivo acompanhamento 
arqueológico. 
PAT17. Se na fase preparatória ou de construção da rede terciária forem detetados vestígios 
arqueológicos inéditos, a obra deverá de imediato ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo ou o 
promotor obrigados a comunicar de imediato à administração do Património Cultural essa ocorrência, 
para que se proceda à avaliação dos vestígios e se determinem as medidas de minimização a 
implementar. 
 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

Deverá ser realizada a monitorização dos recursos hídricos (superficiais e subterrâneos) nos termos 
propostos no EIA, nos locais previstos: três pontos de amostragem para os recursos hídricos superficiais e 
dois pontos para os recursos hídricos subterrâneos. A monitorização a realizar deverá ser integrada na 
monitorização da globalidade dos blocos de rega da área do EFMA, prevista em: “Monitorização dos 
Recursos Hídricos Superficiais na Rede Secundária de Rega em Fase de Exploração” e “Programa Global 
para a Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos do EFMA – Fase de Exploração". 
 

Pontos de amostragem de águas superficiais. 

Estação de Amostragem Linha de água 
Coordenadas 

X Y 

RHSup-1 Barranco do Monte dos Coelhos 8236,92 -16053,16 

RHSup-2 Barranco do Peneireiro 6725,96 -165857,65 

RHSup-3 Ribeira da Tramagueira 7829,19 -171356,02 
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Pontos de amostragem de águas superficiais. 

Estação de Amostragem 
Coordenadas 

X Y 

PA48 12750,39 -165103,95 

PA62 15293,11 -162685,75 

 
Os resultados do programa de monitorização deverão ser apresentados em formato digital editável (.xls) 
e mediante um relatório anual que conterá uma avaliação dos dados coligidos nesse período bem como a 
verificação da conformidade com as normas em vigor aplicáveis e incluindo a série completa de cada 
estação de amostragem com análise de tendência. 
A amostragem de água nas captações de água subterrânea deverá ser efetuada com recurso a 
equipamento de bombagem e na boca das captações. 
A monitorização das águas superficiais e subterrâneas deve iniciar-se com uma amostragem anterior à 
fase de construção (caracterização da situação de referência) e deverá ser efetuada também uma 
amostragem imediatamente antes do início da fase de exploração do projeto. 
O programa de qualidade da água poderá ser revisto, de 2 em 2 anos, de acordo com os resultados 
obtidos. Até à comunicação, pelo proponente, da versão revista (caso tal ocorra) do programa de 
monitorização a implementar, mantém-se em vigor a versão anteriormente aprovada. 
De acordo com os resultados de monitorização que venham a ser obtidos, face a incumprimento das 
normas de qualidade da água, deverá ser averiguada a causa e corrigida a situação através de 
implementação de metodologias adequadas e sujeitas a aprovação prévia pela APA, I.P. . 
A determinação laboratorial dos parâmetros físico-químicos deverá seguir os métodos, precisão e limites 
de deteção estipulados no Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, devendo esta informação ser 
igualmente reportada. 
Deverão ser ainda tidas em consideração as normas constantes nas tabelas abaixo. 
 

Tabela 1 – Normas aplicáveis às águas subterrâneas. 
[Fonte: Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Sado] 

Parâmetro Limiar Norma qualidade 

Azoto Amoniacal (mg/L) 0,5 - 

Condutividade (µS/cm) 2500 - 

pH 5,5-9 - 

Arsénio (mg/L) 0,01 - 

Cádmio (mg/L) 0,005 - 

Chumbo (mg/L) 0,01 - 

Mercúrio (mg/L) 0,001 - 

Cloreto (mg/L) 250 - 

Sulfato (mg/L) 250 - 

Tricloroetileno (µg/L) 0,65 - 

Tetracloroetileno (µg/L) 0,65 - 

Nitrato (mg/L) - 50 

Pesticidas (substância individual) (µg/L) - 0,1 

Pesticidas (total) (µg/L) - 0,5 

Benzeno (µg/L) 1,0 - 

Etilbenzeno (µg/L) 1,3 - 

Tolueno (µg/L) 1,3 - 

Xileno (µg/L) 1,3 - 
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Tabela 2 – Normas aplicáveis às águas superficiais. 
[Fonte: Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Sado] 

Parâmetros Norma 

Oxigénio Dissolvido ≥ 5 mg O2/L 

Taxa de saturação em Oxigénio entre 60% e 120% 

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) ≤ 6 mg O2/L 

pH entre 6 e 9 (3) 

Azoto amoniacal ≤ 1 mg NH4/L 

Nitratos ≤ 25 mg NO3/L 

Fósforo Total ≤ 0,13 mg P/L 

Arsénio 50 

Cobre 7,8 (depende de pH, DOC e dureza da água) 

Zinco 
a Norma de Qualidade de 3,1 será aplicada 

se a dureza da água <24 mg/l CaCO3 

Etilbenzeno 65 

Xileno (total) 2,4 

Tolueno 74 

 

AVIFAUNA ESTEPÁRIA 

Deverá ser realizada a monitorização DA avifauna estepária nos termos propostos no EIA, devendo a 
mesma ser integrada na monitorização da globalidade dos blocos de rega da área do EFMA, prevista no 
"Programa Global de Monitorização da Avifauna na Rede Secundária de Rega". 
 

ÁGUIA PERDIGUEIRA 

Deverá ser implementado, após aprovação, o programa de monitorização para a águia perdigueira (Águia 
de Bonelli), de modo a possibilitar a avaliação do impacte decorrente das alterações do uso do solo sobre 
o casal, bem como avaliar a eficácia das medidas do Plano de Conservação. 
 

CHARCOS TEMPORÁRIOS MEDITERRÂNICOS 

Deverá proceder-se à monitorização dos charcos temporários mediterrânicos identificados no EIA, 
designadamente no Desenho 26 - Carta de Áreas Ecologicamente Sensíveis, com exceção dos já 
destruídos. A monitorização dos charcos em causa deverá ser integrada no Programa Global de 
Monitorização de Charcos Temporários, devendo os mesmos ser monitorizados por um período de 5 anos, 
após o início da fase de exploração. 
 

SOLOS 

A) Considerações prévias e objetivos 
Embora a grande maioria da área a regar não apresente problemas de salinização ou alcalização, verifica-
se que alguns solos 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, como 
também devido à maior intensificação cultural. 
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Assim, na fase de exploração, deverá ser realizada a monitorização dos solos, tendo por objetivo detetar 
atempadamente problemas ao nível da salinização e alcalização dos solos, e possibilitar a sua correção. 
B) Parâmetros a monitorizar 
De modo a monitorizar a evolução das 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, para que seja 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: 

 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 elaborado 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. 
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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 elaborados no âmbito deste Plano de Monitorização deverão ser remetidos à Autoridade de 
AIA. 
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Implantação do projeto 
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Divisão administrativa (concelhos) no bloco de Cuba-Odivelas 
[Fonte: EIA do Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas e Respetivo Bloco de Rega] 

 

 
Intervenções a realizar com o projeto do Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas e Respetivo Bloco de Rega 

[Fonte: EIA do Circuito Hidráulico Cuba-Odivelas e Respetivo Bloco de Rega] 
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ÍNDICE DE AVALIAÇÃO PONDERADA DE IMPACTES AMBIENTAIS 

 

I. Enquadramento 

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), de um índice de 

avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º 1 do seu artigo 18.º, que se 

transcreve: 

1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala numérica, 

correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito significativos, 

irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis. 

De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais das 

Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma, desenvolveu uma 

proposta de metodologia para determinação do referido índice. 

A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, através do 

despacho emitido a 17 de abril de 2014. 

De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício de 

ponderação inerente, deve ser desenvolvido, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação (CA) e 

constar como anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

Segundo esta metodologia, o valor do índice a definir reflete a significância dos impactes após 

consideração das eventuais medidas de minimização dos impactes negativos e ou medidas de 

potenciação dos impactes positivos, ou seja, reporta-se aos impactes residuais do projeto. 

 

II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Face ao enquadramento acima apresentado, procedeu-se à determinação do índice de avaliação 

ponderada de impactes ambientais, o qual se assume como uma ferramenta de expressão de resultados. 

Para efeitos de determinação do referido índice, foi assumido ainda como pressuposto de base a não 

inclusão da componente “Ordenamento do Território” como um fator ambiental específico dado que: 

 Os valores inerentes às regras fixadas nos instrumentos de gestão territorial (IGT) foram 

ponderados de forma transversal na análise desenvolvida sectorialmente para os vários fatores 

ambientais; e 

 O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu artigo 18.º, n.º 6, refere que as 

situações de desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do procedimento 

de AIA. 

Assumindo os pressupostos acima explanados, procedeu-se à determinação da significância dos impactes 

do projeto sobre os fatores ambientais analisados, tal como a seguir se sintetizam: 
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Fatores Ambientais Significância dos impactes 
negativos 

Significância dos impactes 
positivos 

Geologia Pouco significativos Significativos 
Recursos Hídricos Pouco significativos Pouco significativos 
Ecologia Significativos Não identificados 
Uso do Solo Pouco significativos Não identificados 
Socioeconomia Não identificados Muito significativos 
Solos Pouco significativos Significativos 
Agrossistemas Pouco significativos Muito significativos 
Paisagem Significativos Pouco significativos 
Património Cultural Sem significado Não identificados 

 

Face às caraterísticas do projeto, bem como aos seus objetivos, e tendo em consideração os valores em 

presença nas áreas interferidas, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância aos fatores 

ambientais analisados: 

 

Fatores Ambientais Preponderância 

Geologia Relevante 
Recursos Hídricos Relevante 
Ecologia Determinante 
Uso do Solo Relevante 
Socioeconomia Determinante 
Solos Relevante 
Agrossistemas Determinante 
Paisagem Relevante 
Património Cultural Relevante 

 

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários fatores 

ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, procedeu-se à determinação do índice de 

avaliação ponderada de impactes ambientais, de acordo com a valoração numérica definida na 

metodologia proposta pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades de AIA, tendo sido obtido o valor 3. 
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ANEXO III 

 

 

Pareceres das entidades consultadas 

 

 Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF, I.P.) 

 Parecer da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo) 
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Elementos do Projeto de Execução enviados 
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