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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 de Évora 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 de Évora 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 pela 
autorização das componentes do projeto integradas na rede primária. Por sua vez, a Direção-Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) é a entidade competente para a autorização 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 numa infraestrutura da rede primária (Estação Elevatória EE2) do perímetro de rega com a 
designação "Bloco de Rega do Monte-Novo", sendo a água aduzida a partir de um reservatório 
(Reservatório R2) deste bloco de rega, a qual é por sua vez aduzida ao perímetro de rega do Monte-
Novo através da "Ligação Loureiro-Monte Novo", 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, 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: 

(...) 
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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 
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 S030702-201705, de 30/05/2017, 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). 

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

 APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros 
 APA/DCOM – Dr.ª Cristina Sobrinho 
 APA/ARH Alentejo – Eng. João Freire 
 ICNF – Dr. João Ramalho Claro 
 DGPC – Dr. João Marques 
 LNEG – Dr.ª Rita Solá 
 CCDR Alentejo – Eng.ª Maria João Matos, posteriormente substituída pela Arq.ta Cristina Salgueiro 
 DGADR – Eng. Manuel Franco Frazão e Eng.ª Clara Ferreira, posteriormente substituída pela Eng.ª 

Maria de São José Pinela 
 ISA/CEABN – Arq. João Jorge 

O EIA objeto da presente análise, sendo datado de abril de 2017, é da responsabilidade da empresa Procesl 
– Engenharia Hidráulica e Ambiental, S.A, tendo sido elaborado entre agosto de 2015 e setembro de 2016. 
É composto pelos seguintes volumes: 

I. Resumo Não Técnico 
II. Relatório 
III. Anexos 
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Anexo I - Elementos de Projeto 
Anexo II - Entidades Contactadas 
Anexo III - Recursos Hídricos Subterrâneos 
Anexo IV - Recursos Hídricos Superficiais 
Anexo V - Sistemas Ecológicos 
Anexo VI - Património 

IV. Sistema de gestão ambiental 

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

 Aditamento, datado de agosto de 2017; 
 Resumo Não Técnico reformulado, datado de agosto de 2017; 
 Elementos Complementares, datados de setembro 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 de Évora 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; 
Sistemas ecológicos; Socioeconomia; Ordenamento do território; Solos; Paisagem; Património 
Cultural). Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico. 

 Declaração da conformidade do EIA a 30 de agosto de 2017. 
 Solicitação de elementos complementares relativos aos fatores Paisagem e Património Cultural. 

Esta informação foi apresentada em 13 de setembro de 2017. 
 Solicitação de Parecer Externo à Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP). 

O parecer emitido por esta entidade, que se encontra em anexo, foi analisado e integrado no 
presente parecer, sempre que se entendeu ser pertinente, tendo ainda sido analisado em capítulo 
próprio. 

 Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, desde 6 de 
setembro a 26 de setembro de 2017. 

 Visita ao local, efetuada em 22 de setembro de 2017, tendo estado presentes os representantes 
da CA (da APA/DAIA, do ICNF, 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 de Évora 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), o ICNF sobre Sistemas ecológicos (Fauna e flora; Habitats 
e ecossistemas), a DGPC sobre Património Cultural, a CCDR Alentejo sobre Usos do Solo, 
Ordenamento do Território, Sócio-Economia, 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 da entidade externa consultada, 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 
do EIA, 5. Descrição do projeto, 6. Análise específica, 7. Síntese do parecer da entidade externa, 
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 do Circuito 
Hidráulico de Évora e Respetivo Bloco de Rega, bem como a disponibilizada no âmbito do procedimento de 
AIA do Circuito Hidráulico de Cuba-Odivelas e Respetivo Bloco de Rega (processo AIA n.º 2936). 

 

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 Évora 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, Beja, Cuba, 
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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 Évora, objeto do presente EIA, insere-se no Subsistema de Alqueva-Bloco do Alto 
Alentejo, estando incluído na bacia hidrográfica do rio Guadiana e, uma pequena parte, 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”. 

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. 

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 
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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. 

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 Évora 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 de Évora 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 proporcionar a prática de 
regadio em cerca de 2 970 ha de terrenos, atendendo a que atualmente os agricultores estão limitados 
nesta prática por insuficiência das reservas de água disponíveis. 

Por outro lado, existe disponibilidade de água para rega proveniente do reservatório R2 que beneficia o 
sub-bloco 2 do Bloco de Rega do Monte Novo1, localizado a sul do perímetro de rega de Évora (objeto do 
presente procedimento de AIA). Assim, a beneficiação desta nova área será concretizada por via da 
rentabilização dos recursos hídricos já atualmente afetos ao EFMA, tirando partido das folgas do sistema 
(i.e. caudais/dotações inicialmente calculados para o perímetro de rega do Monte Novo). 

A beneficiação hidroagrícola da área em estudo tem por objetivo permitir um melhor aproveitamento dos 
solos da área de projeto, visando possibilitar um aumento da produção agrícola e uma progressiva alteração 
do modelo cultural da agricultura da região, com a previsível introdução de novas culturas, ou simplesmente 
a expansão da atividade já praticada, com maiores opções produtivas e de maior rentabilidade. 

Deste modo, o projeto pretende contribuir para a dinamização económica da região e para uma tentativa 
de inversão da tendência atual de desertificação e, localmente, para a criação de emprego. 

Deste modo, o projeto do "Circuito Hidráulico Évora 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. 

  

                                                 
1 O projeto do Bloco de Rega do Monte Novo foi objeto de procedimento de AIA (AIA n.º 1318), encontrando-se em exploração. 
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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. 

O projeto do Circuito Hidráulico de Évora e Respetivo Bloco de Rega teve como antecedente a elaboração 
de uma Nota Técnica, em que foram estudados vários aspetos com vista à definição da versão final do 
projeto de execução. 

Na elaboração da Nota Técnica, foram estudados vários aspetos com vista à definição geral do 
reservatório de regularização de caudais para o bloco de rega de Évora, de onde se destaca o seguinte: 

 Local de implantação do reservatório 
Foi verificada a existência de locais alternativos para implantação do reservatório, tendo-se 
concluído que o local proposto pela EDIA, na fase de concurso, se apresenta como sendo o mais 
favorável, quer seja do ponto de vista altimétrico, quer seja quanto à sua localização face à área 
a beneficiar e à localização das restantes infraestruturas deste sistema; 

 Capacidade de armazenamento do reservatório 
Foi avaliada tendo por base o estudo de vários cenários de exploração do circuito hidráulico e da 
rede de rega. A capacidade de armazenamento útil do reservatório foi fixada em 50 000 m3. Este 
volume de armazenamento resultou de um balanço efetuado entre a dimensão geométrica do 
reservatório, os caudais de dimensionamento da rede de rega, a capacidade da estação elevatória 
EE2 do Monte Novo (considerando o reforço da capacidade previsto no âmbito do presente projeto 
de execução) e a capacidade de resposta do Canal Loureiro-Monte Novo e do reservatório de 
regularização R2. 

Por sua vez, foram estudadas várias alternativas para definição do sistema elevatório, tendo sido 
analisadas diferentes soluções para aumentar a capacidade de bombagem instalada na estação 
elevatória EE2. As principais soluções estudadas para reforço do caudal instalado na EE2 foram as 
seguintes: 

 Adaptação de EE2, com alteração dos impulsores dos grupos instalados e construção de uma 
estação sobrepressora, com captação direta no canal de ligação Loureiro - Monte Novo; 

 Manutenção da EE2 existente e construção de uma nova estação elevatória com captação direta 
no canal de ligação Loureiro-Monte Novo, com capacidade de bombagem de um caudal de 
705 l/s. 

De entre estas duas soluções, equacionou-se optar pela segunda alternativa de construção de uma nova 
estação elevatória, com capacidade para 705 l/s. 

No entanto, face ao custo de investimento elevado que implica a construção de uma estação nova, 
equacionou-se a instalação de uma estação sobrepressora, cuja capacidade de bombeamento não 
ultrapassasse os 300 l/s, e com captação a partir de uma picagem na conduta de aspiração DN 1400 mm 
da estação elevatória EE2. 

Avaliou-se a possibilidade de instalação de uma central hidropressora compacta constituída por grupos de 
eixo vertical e, em alternativa, estudou-se a hipótese de se instalar o novo grupo de bombagem com 
características similares aos grupos instalados na EE2. Este novo grupo ficaria instalado num pequeno 
edifício a construir no recinto da estação elevatória existente. 

Observou-se que a segunda opção, de instalação de um sexto grupo de bombagem, era a mais vantajosa, 
quer do ponto de vista técnico quer económico, para desenvolvimento do projeto de execução. 

Relativamente à conduta elevatória, na elaboração da Nota Técnica foram estudadas algumas 
alternativas de traçado em planta, para as quais foi efetuada a respetiva análise comparativa dos aspetos 
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técnicos e económicos. Numa fase inicial do projeto de execução e após detalhe do traçado da conduta 
elevatória, em planta e perfil, tendo por base o levantamento topográfico efetuado e os resultados dos 
trabalhos de prospeção geológica e geotécnica, a EDIA considerou que o traçado da conduta elevatória 
inicialmente previsto não era o mais favorável, tendo em conta os seguintes aspetos: 

 O perfil da conduta elevatória apresentava um ponto elevado muito próximo da sua origem; 
 O traçado em planta interseta um prédio para o qual se encontra previsto um projeto de plantação 

de amendoeiras, o que poderá implicar custos adicionais de indemnização; 
 A existência da possibilidade de um traçado em planta, que não intersecta o referido prédio e que 

permite uma menor extensão de conduta nova, apesar do percurso entre a estação elevatória e 
o novo reservatório de regularização ser mais extenso, pois o local de derivação para a nova 
conduta elevatória proposto pela EDIA situa-se a cerca de 350 m da EE2, enquanto no traçado 
aprovado inicialmente se localizava a cerca de 25 m da EE2. 

Deste modo, procedeu-se à reformulação do traçado da conduta elevatória. 

A área beneficiada e respetiva rede de rega mantiveram as caraterísticas inicialmente previstas. 
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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 Évora e respetivo Bloco de Rega, a concretizar a este da cidade de 
Évora, localiza-se no distrito e concelho de Évora, abrangendo a união das freguesias de Malagueira e Horta 
das Figueiras, união das freguesias de Bacelo e Sr.ª da Saúde, freguesia de N.ª Sr.ª de Machede, freguesia 
de Torre de Coelheiros e união das freguesias de S. Manços e S. Vicente do Pigeiro. A área de projeto 
pertence à região do Alentejo (NUT II) e à sub-região do Alentejo Central (NUTIII). 

O projeto contempla a execução das infraestruturas para beneficiar uma área de cerca de 2970 ha, com 
origem de água no reservatório R2 do Bloco de Rega do Monte Novo, já existente. Assim, a água para rega 
do Bloco de Rega de Évora será aduzida a partir do reservatório R2 do Monte Novo (que aduz a partir do 
canal Loureiro-Monte Novo), associado ao respetivo bloco de rega, integrado no subsistema de Alqueva, 
do Sistema Global de Rega de Alqueva, o qual tem como origem de água a albufeira do Loureiro. 

O presente projeto é constituído pelo circuito hidráulico e por um bloco de rega (área a beneficiar), 
contemplando, para além da rede de rega, o sistema elevatório e um reservatório (reservatório da 
Espinheira). 

Deste modo, o Circuito Hidráulico de Évora, tendo a sua origem na Estação Elevatória EE2 do perímetro de 
rega do Monte Novo, será constituído pelas seguintes infraestruturas principais: 

REDE PRIMÁRIA 
 Sistema elevatório, constituído pela estação elevatória EE2 (Monte Novo), existente, a qual 

será alvo de um reforço da capacidade de bombagem através da instalação de um novo 
grupo de bombagem com características similares aos já instalados, com capacidade para 
cerca de 320 l/s, num novo edifício separado do existente. O edifício que irá albergar o grupo 
de bombagem tem como dimensões em planta 7,10 m x 7,50 m, com uma altura interior de 
4,50 m. Este edifício será constituído por um único piso à cota (204,70). 
A conduta de compressão tem um diâmetro de 500 mm e liga o grupo de bombagem à 
conduta principal (CP), com DN 1 200 mm, à saída da EE2, cerca de 7,30 m a jusante da 
derivação existente para o reservatório hidropneumático. 
Com o reforço, a estação elevatória fica com uma capacidade para elevar um caudal médio 
de 1,90 m3/s, correspondente a uma altura de elevação média de 53,9 m; 

 Conduta elevatória com cerca de 1 283 m de extensão, com origem numa derivação entre 
os nós 2 e 3 da conduta principal (CP) do bloco de rega 2 do Monte Novo, a localizar a cerca 
de 343 m da EE2, terminando com a ligação à obra de entrada no reservatório da Espinheira. 
A conduta 1200 mm de diâmetro interno, em betão com alma de aço. 
O traçado intersecta a estrada municipal CM1184, e intersecta também uma linha de água. 
Esta conduta elevatória permite efetuar a ligação entre a EE2 e o novo reservatório da 
Espinheira, com um funcionamento bidirecional, em que a função principal é a de transportar 
água para o novo reservatório de regularização, permitindo ainda, no sentido inverso, 
beneficiar graviticamente a rede de rega do bloco 2 do Monte Novo (para caudais solicitados 
por esta rede); 

 Reservatório da Espinheira, implantado num local elevado localizado na serra da 
Espinheira a sudoeste de São Manços e a cerca de 1 500 m a este do reservatório R2 do 
Monte Novo, com acesso a partir da estrada municipal CM 1184, a cerca de 4 km da povoação 
de São Manços (sentido oeste). 
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Será um reservatório semi-escavado impermeabilizado com tela (geomembrana), construído 
por modelação do terreno (através de escavações e aterros). Uma vez que o reservatório 
será implantado num ponto alto, toda a delimitação será feita por um aterro perimetral. 
Permitirá efetuar a regularização dos volumes de água necessários para o bloco de rega de 
Évora, permitindo também beneficiar o bloco de rega 2 do Monte Novo, quando os caudais 
solicitados sejam reduzidos, evitando a entrada em funcionamento da EE2. 
Envolve a necessidade de restabelecimento de acesso ao reservatório, conduta e vala de 
descarga. 
As principais características do reservatório são: 
 

Cota do coroamento 262,0 m 
Cota de pleno armazenamento (NPA) 261,0 m 
Cota do nível máximo de cheia (NMC) 261,5 m 

Cota do nível mínimo de exploração 257,00 m 

Altura máxima do aterro 6,6 m 
Coroamento com plataforma de serviço de 4,5 m, inclinado para o 
interior do reservatório 

 

Perímetro total do reservatório medido ao eixo do coroamento 513 m 
Inclinação dos taludes interiores 1V:2H 
Inclinação dos taludes exteriores 1V:2H 
Volume útil do reservatório à cota do NPA 50 955 m3 

 
Entre o nível mínimo de exploração (NmE) e o nível de pleno armazenamento (NPA), o 
volume de água armazenado será de 50 955 m3, o qual permitirá efetuar uma regularização 
semanal de caudais, no mês de maior consumo. 
O reservatório possui uma reserva adicional de cerca de 10 500 m3 (entre ao NmE e o fundo 
do reservatório) que poderá ser utilizada pela rede de rega, numa situação extrema, em que 
o sistema elevatório não consiga dar resposta aos caudais solicitados pela rede de rega. 
O volume de armazenamento total do reservatório é de 61 507 m3, estando o ponto mais 
baixo do fundo (junto da obra de saída), à cota (255,40). 
A área interna do reservatório é de 15 688 m2 e para a sua construção será necessário afetar 
uma área da ordem dos 3,5 ha. 
O edifício do reservatório, com dimensões 2,40 m x 2,90 m x 2,50m, será construído numa 
plataforma junto ao portão de entrada no recinto do reservatório. 
Uma vez que o reservatório intercepta um caminho existente, está previsto um acesso que 
se desenvolve em redor e exteriormente ao reservatório, de modo a reestabelecer esta 
ligação. O caminho de restabelecimento tem a sua origem na ligação à estrada municipal 
CM1184, tal como existe atualmente, e possui um desenvolvimento total de cerca de 
393 m. O caminho terá um perfil tipo definido por uma faixa de rodagem com largura igual 
a 3,4 m, ladeada por bermas com 0,30 m, resultando numa plataforma com 4,0 m. 
O acesso ao recinto do reservatório é efetuado a partir de uma ligação a este 
restabelecimento, no lado de jusante do reservatório. Este acesso termina numa plataforma 
a construir à cota (256,00), na qual será também construída a estação de filtragem. 
O acesso ao coroamento do reservatório é efetuado por uma rampa com 4,5 m de largura e 
origem na plataforma à cota (256,00). 

 Sistema de filtragem, localizado a jusante da obra de tomada de água do reservatório da 
Espinheira. 
Esta estação de filtragem terá capacidade de filtrar a água proveniente do reservatório da 
Espinheira, com destino, à nova rede de rega do bloco de Évora, mas também para a rede 
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de rega do bloco 2 do Monte Novo, quando este estiver a ser beneficiado diretamente a 
partir desse reservatório. 
A ligação entre a estação de filtragem e a conduta elevatória bidirecional será feita a partir 
de uma conduta, que será instalada sob o reservatório, e que se vai conectar à conduta 
elevatória a montante da obra de entrada no reservatório. 

REDE SECUNDÁRIA 
 Rede de rega do bloco de Évora que beneficia uma área de cerca de 2 970 ha, com uma 

rede de distribuição com cerca de 26,265 km, 25 hidrantes (5 na mancha de rega a montante 
do reservatório da espinheira) e 45 bocas de rega. 
O caudal no início da rede é cerca de 5 246 m3/h (1,51 m3/s), representando um caudal 
específico de aproximadamente 0,47 l/s/ha. 
Os diâmetros nominais das condutas encontram-se compreendidos entre os 110 e os 
1 200 mm. 50,3% (13 206 m) da rede de rega desenvolve-se em betão com alma de aço 
(BAA), 38,5% (10 097 m) desenvolve-se em ferro fundido dúctil (FFD) e os restantes 11,3% 
(2 962 m) em polietileno de alta densidade (PEAD). 

Desta configuração resultam duas manchas de rega. Uma mais pequena a montante do reservatório da 
Espinheira, abastecida, quer pelo reservatório da Espinheira (adução gravítica), quer pelo reservatório R2 
do Monte Novo durante a fase de elevação dos caudais do reservatório do Monte Novo para o reservatório 
da Espinheira (adução em pressão). A outra, a jusante do reservatório da Espinheira, abastecida a partir 
desta infraestrutura (adução gravítica). 

Nas travessias das estradas regionais é preconizado o atravessamento das condutas pelo método de 
perfuração horizontal. Na presente configuração da rede de rega do bloco de Évora verifica-se que a 
conduta C5, ao pK 2+710, atravessa a Estrada Regional 254 (ER 254) – Estrada Regional que promove a 
ligação entre Évora e a Viana do Alentejo. 

Por sua vez, na travessia das estradas municipais e caminhos agrícolas é preconizado o seu atravessamento 
através da abertura de vala; no entanto, a conduta para os materiais de FFD e PEAD será envolvida em 
betão. Na presente configuração da rede de rega do bloco de Évora destacam-se os atravessamentos: 

 Do Caminho Municipal entre São Manços e Torre Coelheiros – ao pK 0+050 da 
conduta CD3. 

 Da Estrada Municipal 521 (EM 521) – Estrada de Torre Coelheiros - Estrada Municipal que 
promove a ligação do IP2 a Torre de Coelheiros – ao pK 5+479 da conduta CP. 

Para o atravessamento das linhas de água é preconizado que a conduta seja envolvida em betão e a linha 
de água protegida com enrocamento. Na presente configuração da rede de rega do bloco de Évora 
destacam-se os atravessamentos: 

 Da ribeira da Azambuja ao pK 3+451 da conduta CP; 
 Do ribeiro de Pinheiros ao pK 13+212 da conduta CP; 
 Do ribeiro de Pinheiros ao pK 0+668 da conduta C5, à entrada da Albufeira do Torres. 

Para além dos hidrantes, e com o objetivo de assegurar o bom funcionamento da rede de rega e o 
seccionamento de troços para reparação de condutas, serão instaladas, ao longo do traçado válvulas de 
seccionamento, ventosas e descargas de fundo, de acordo com as características e os parâmetros de 
dimensionamento definidos. As descargas de fundo a instalar serão do tipo descarga afogada; o destino 
final das águas descarregadas será uma caixa com saída à superfície do terreno natural. 

 

ESTALEIROS; MOVIMENTOS DE TERRAS PREVISTOS 
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A localização efetiva dos estaleiros, manchas de empréstimo e depósitos de terras sobrantes da empreitada 
de construção do Circuito Hidráulico de Évora é responsabilidade do empreiteiro ao qual venha a ser 
adjudicada a obra. A escolha de um local por parte do empreiteiro terá que ser previamente aprovada pelo 
Dono de Obra. Verifica-se que no EIA consta um desenho das condicionantes a observar para a sua 
definição (Desenho n.º 19 – Carta de condicionantes à localização de estaleiros e deposição de terras 
sobrantes), incluindo ainda um desenho com indicação dos locais preferenciais para a localização de 
estaleiros (Desenho n.º 20 – Carta Preferencial à Localização de Estaleiros). 

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 deverão ainda respeitar a Carta de Condicionantes à localização 
de estaleiros, manchas de empréstimo e depósito de terras sobrantes incluído nesse anexo. 

Não está previsto o recurso a manchas de empréstimo, atendendo à disponibilidade e adequabilidade das 
terras para reutilização nos aterros necessários à boa execução da obra. 

Da totalidade de terras provenientes da escavação, 74% serão reutilizáveis durante a realização da obra; 
26% constituem terras sobrantes. Estes volumes sobrantes poderão ainda ser utilizados na recuperação de 
áreas degradadas, sendo o restante encaminhado para vazadouro definitivo licenciado. 

A estimativa do volume de terras envolvidas na concretização do projeto é a seguinte: 

 

Quadro 1 – Volumes associados à movimentação de terras na fase de construção. 

Infraestrutura Escavação (m3) Reutilizado (m3) Terras sobrantes (m3) 

Rede de Rega 178995 155460 23535 
Reservatório da Espinheira 79601 62101 17500 

Obras de entrada e saída do 
Reservatório da Espinheira 

946 779 167 

Coletor de descarga 10222 9877 345 
Conduta de Ligação 2821 237 2584 

Restabelecimento viário 1869 964 905 
Estação Elevatória 316 238 78 
Conduta Elevatória 16473 2164 14309 

Total 291243 231820 59423 

 

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 e Microclima; 
Geologia Geomorfologia e Geotecnia; Usos do Solo; Solos; Recursos Hídricos Subterrâneos; Recursos 
Hídricos Superficiais; Sistemas Ecológicos; Património Histórico-Cultural; Paisagem; Ordenamento do 
Território; Socioeconomia; Agrossistemas; Ambiente Sonoro; Qualidade do Ar. 

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 5 – Caderno de Encargos, Volume 5.3 – 
Cláusulas Técnicas Especiais: Tomo 5.3.1 – Sistema Elevatório de Évora; Tomo 5.3.2 – Reservatório da 
Espinheira. No entanto, constata-se que o mesmo não se verifica relativamente aos documentos da Rede 
Secundária de Rega. Deste modo, deverá o SGA ser integrado no Caderno de Encargos da componente do 
Projeto de Execução referente à Rede Secundária de Rega. Esta integração deverá ser verificada em sede 
de autorização do projeto. 

Acresce ainda que, tratando-se de uma obra pública, de acordo com o estipulado pela legislação em vigor2 
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, RECURSOS MINERAIS, TECTÓNICA E SISMICIDADE 

A. Caracterização da situação de referência 

Os fatores ambientais em análise - Geologia (incluindo Geomorfologia, Recursos Minerais, Tectónica e 
Sismicidade) encontram bem caracterizados no EIA, tendo a situação de referência sido descrita com base 
em bibliografia específica que se considera adequada e apropriada. 

                                                 
2 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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Do ponto de vista geomorfológico, a área de estudo insere-se na Peneplanície Alentejana, uma extensa 
superfície de aplanamento que se caracteriza por extensas áreas a cotas da ordem dos 200 m e pela 
individualização de pequenos relevos residuais de dureza e ou resultantes da tectónica, que se erguem de 
forma significativa acima do aplanamento geral. 

Os mais evidentes, constituídos por alinhamentos quartzíticos, alongam-se na direção NW-SE entre 
Azambuja e Espinheira. 

As cotas mais elevadas observam-se no sector Norte, com elevações entre 225-253 m, sendo que, no sector 
Sul as cotas são da ordem dos 197-225 m e as maiores elevações (271 m no vértice geodésico Espinheira) 
estão associados aos alinhamentos dos relevos de dureza quartzíticos. 

No que concerne à geologia, a área de estudo localiza-se na Zona de Ossa-Morena, mais precisamente no 
setor Montemor-Ficalho que é caracterizado por terrenos de natureza ígnea e metamórfica de idade 
compreendida entre o Precâmbrico e o final do Paleozóico. 

De acordo com a cartografia geológica, a unidade litológica dominante na área de estudo corresponde a 
“gnaisses granitoides e migmatitos” do designado Maciço de Évora que compreende um grupo de rochas 
muito heterogéneo tais como granitos sintectónicos (deformados), gnaisses e migmatitos com texturas e 
composições muito variadas. A composição mineralógica varia de grano-diorítica, quartzo-diorítica a 
granítica. 

No extremo Sul da área de Estudo (Espinheira), ocorrem em alinhamentos bancadas de quartzitos de cor 
cinzenta-negra, de idade atribuída ao Precâmbrico que constituem relevos de dureza com a orientação da 
foliação regional que varia de NW-SE a WNW-ESE. 

Manchas de rochas ígneas de idade Varisca (Quartzodioritos e granodioritos dominantes e raramente gabros 
e dioritos) cortam as litologias metamórficas anteriores. 

A Norte da área de estudo, ocorre pontualmente, de forma discordante e bem localizada, nas aplanações 
dos interflúvios, uma cobertura de depósitos de cascalheira. Estes depósitos de idade significativamente 
mais recente (terciária e quaternária) são compostos por fragmentos de quartzo filoniano e de quartzito 
regional. 

A área do circuito hidráulico não é atravessada por importantes estruturas ativas, somente por dois 
lineamentos quase perpendiculares com orientações SW-NE, e NW-SE. A falha ativa da Messejana, passível 
de gerar sismicidade encontra-se a cerca de 12 km para Oeste da área. 

De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP), a 
zona de implantação do projeto enquadra-se, em termos de zonamento do território para efeitos da 
quantificação da ação dos sismos (de A a D), na zona B, a segunda de maior risco sísmico para o território 
continental, à qual corresponde o valor de coeficiente de sismicidade, ∝=0,7. 

Na área afeta ao projeto não existe património geológico classificado, nem áreas requeridas para a 
prospeção de recursos geológicos e/ou minerais. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Os principais impactes negativos irão ocorrer na fase de construção e estão associados trabalhos que 
envolvem movimentação de terras: escavações, aterros e movimentações de terras para instalação das 
infraestruturas de rega, conduta elevatória, conduta de descarga e do reservatório da Espinheira. De acordo 
com o Projeto de Execução, o volume total associado ao balanço de terras será de 263 537 m3, dos quais 
cerca de 74% (195 546 m3) serão reutilizados nas infraestruturas do projeto, evitando a necessidade de 
recurso a áreas de empréstimo. 
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Os impactes mais significativos são os seguintes: 

 Alterações na geomorfologia dos terrenos, sendo que o maior impacte estará associado à escavação 
do reservatório da Espinheira que será semi-escavado num relevo residual de crista quartzítica, 
com uma profundidade variável entre 4,5 m e 7 m. 

A instalação do bloco de rega implicará a abertura de uma extensa rede de valas, com cerca de 27 
km de extensão, e a instalação de outras infraestruturas como maciços de betão, descargas de 
fundo, marcos de sinalização das condutas principais, entre outros. As valas possuirão largura 
variável entre 0,65 m e 1,80 m e profundidade máxima de 2,50 m; 

 Aumento da compactação e degradação de solos devido à instalação de acessos e respetivos 
estaleiros temporários; 

 Aumento do transporte sólido para as linhas de água e consequente assoreamento (resultantes das 
escavações e da criação de depósitos temporários) 

Estes impactes prováveis a certos são pouco significativos de magnitude moderada, diretos e de carácter 
maioritariamente temporário, dado que grande parte das terras escavadas poderão ser absorvidas nos 
trabalhos de aterro do projeto (e na recuperação de áreas degradadas), e irreversíveis do ponto de vista 
geológico. 

 

C. Medidas de minimização 

Dada a natureza das intervenções, o EIA preconiza a adoção e cumprimento de medidas de minimização 
de caráter geral e específicas listadas em 10.2.2.2. e 10.3.1 a), respetivamente, que se subscrevem. 

 

D. Conclusão 

Em conclusão, tendo por base o EIA, os descritores Geológicos encontram-se bem caracterizados, estando 
devidamente avaliados os impactes ambientais e encontrando-se bem expressas as respetivas medidas de 
minimização, pelo que, se considera não haver impedimentos que obstem à concretização do projeto. 

 

6.2. RECURSOS HÍDRICOS, QUALIDADE DA ÁGUA E DOMÍNIO HÍDRICO 

A. Caracterização da situação de referência 

A área de implantação do projeto localiza-se nas bacias hidrográficas do rio Guadiana e do Sado, integrada 
no concelho de Évora, a este da cidade de Évora. 

Com a implementação do presente projeto definem-se duas vertentes a considerar no contexto da avaliação 
da qualidade das águas superficiais, designadamente: a água a distribuir para rega e as massas de água 
que irão receber os excedentes de água provenientes do bloco de rega. 

A água para rega do bloco de rega de Évora será aduzida a partir do reservatório R2 do Monte Novo, 
integrado no subsistema de Alqueva, do sistema global de rega de Alqueva, o qual tem como origem de 
água a albufeira do Loureiro. 

Os excedentes de água do bloco de rega serão drenados na sub-bacia hidrográfica da ribeira do Xarrama 
e na sub-bacia hidrográfica do rio Degebe. 
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Recursos hídricos subterrâneos 

De acordo com a cartografia dos planos de gestão de regiões hidrográficas, quer do Guadiana quer do 
Sado, o bloco de rega de Évora sobrepõe-se às massas de água subterrânea “maciço antigo indiferenciado 
da bacia do Guadiana” e “maciço antigo indiferenciado da bacia do Sado”, integrando o aquífero de Évora. 

A massa de água subterrânea “maciço antigo indiferenciado da bacia do Guadiana” (A0x1RH7) pertence à 
unidade hidrogeológica do maciço antigo com litologias diversas que apresentam diferentes potenciais 
hidrogeológicos, sendo de referir o aquífero de Évora (partilhado com RH6) como uma formação das mais 
produtivas. Os níveis aquíferos têm comportamento entre o livre e o confinado. 

A disponibilidade hídrica subterrânea por unidade de área é de 0,03 hm3/km2.ano e a heterogeneidade do 
meio classificada como alta. 

Quanto à eventual sobreexploração de aquíferos, considera-se não haver nenhum aquífero sobreexplorado, 
uma vez que os níveis não mostram nenhuma tendência de período longo, antes pelo contrário, os níveis 
máximos são sempre alcançados em anos hidrológicos com precipitação normal. 

Esta massa de água está classificada como boa, no que respeita ao seu estado quantitativo. 

A massa de água subterrânea “maciço antigo indiferenciado da bacia do Sado” pertence à unidade 
hidrogeológica do maciço antigo com litologias de diferentes potenciais hidrogeológicos, função de valores 
diversos de permeabilidade e/ou porosidade, tendo os aquíferos um comportamento entre o livre e o 
confinado. 

A área em estudo desenvolve-se sobre o aquífero de Évora, com menor expressão sobre o maciço 
indiferenciado da bacia do Sado. 

Relativamente ao aquífero de Évora, o mesmo desenvolve-se numa área de 254 km2, nos concelhos de 
Évora e Portel, sendo constituído litologicamente por gnaisses granitóides, migmatitos, quartzodioritos e 
granodioritos, considerando-se o aquífero como um aquífero livre. 

O balanço hídrico nesta massa de água, decorrente da precipitação (650 mm/ano), pode verificar-se uma 
infiltração da ordem de 16,6 hm3/ano (recarga natural), onde acresce a recarga artificial pela infiltração 
das águas de rega excedentes; a descarga ocorre em duas linhas de água a sul do sector, com um fluxo 
de norte para sul, na parte norte do sistema, e de noroeste para sueste na parte sul, em direção às duas 
linhas de água principais (ribeira da Azambuja e ribeira da Pecena), sendo ainda de referir que a ribeira de 
Souséis drena a água subterrânea de uma parte limitada do sector para oeste. 

A produtividade do aquífero livre é da ordem dos 5 l/s. 

A área de estudo não integra nenhuma zona vulnerável classificada, nem se encontra na proximidade de 
qualquer zona vulnerável. 

Numa abordagem à caracterização da vulnerabilidade à poluição pelas condicionantes geológicas, 
hidrogeológicas e hidroquímicas que condicionam o comportamento dos agentes poluentes, será de concluir 
que a área de estudo enquadra-se na classe de vulnerabilidade baixa a variável (V6), numa escala de 8 
classes, segundo o método qualitativo EPPNA (Equipa de Projeto do Plano Nacional da Água). 

No que concerne à qualidade da água subterrânea, identificam-se como parâmetros físico-químicos 
problemáticos para o aquífero de Évora, os parâmetros azoto amoniacal, oxigénio dissolvido, cloretos, ferro, 
nitratos, ortofosfatos, sulfatos e pesticidas totais, estando ainda presentes agentes microbiológicos 
patogénicos, nomeadamente, coliformes totais, coliformes fecais e estreptococos fecais. 
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A contaminação da água subterrânea poderá ter como principais agentes poluidores a presença de 
atividades agrícolas de sequeiro e de regadio, agro-pecuária, as aglomerações urbanas de Évora e de 
S. Manços, e, ainda, a presença das infraestruturas rodoviárias e o aeródromo de Évora. 

Recursos hídricos superficiais 

O projeto em análise situa-se na bacia hidrográfica do rio Guadiana (RH7), fundamentalmente, e na bacia 
hidrográfica do Sado e Mira (RH6). 

Na bacia hidrográfica do rio Guadiana, o projeto enquadra-se na sub-bacia do Degebe, em que a principal 
linha de água que atravessa a área de estudo é a ribeira da Azambuja. 

Na bacia hidrográfica do Sado, o rio Xarrama é a linha de água com maior expressão, embora não intercete 
a área de estudo desenvolve-se ao longo do seu limite oeste. 

Para além das linhas de água de maior dimensão, existem ainda vários afluentes que por vezes 
correspondem apenas a linhas de escoamento preferencial. 

As linhas de água que atravessam a área de estudo são pequenas ribeiras ou barrancos, com declives 
reduzidos e leitos pouco encaixados, que apresentam um escoamento maioritariamente temporário, com 
um regime hidrológico torrencial e sujeitas a forte secura estival. 

Segundo o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PGBH) do Guadiana o escoamento em regime natural 
da área de estudo enquadra-se entre 101 mm e 150 mm, enquanto na área que se localiza na bacia do 
Xarrama o escoamento em regime natural enquadra-se entre 161 mm e 200 mm, segundo o PGBH do Sado 
e Mira. 

A albufeira do Torres é uma importante massa de água na periferia da área de projeto, tem uma área de 
cerca de 0,8 km2 e localiza-se na freguesia de Torre de Coelheiros, no concelho de Évora, na ribeira de 
Azambuja, portanto na bacia hidrográfica do Guadiana. A albufeira do Torres não se encontra classificada 
como protegida. 

A área afeta ao bloco de rega abrange 25,5 km2 da bacia hidrográfica do rio Degebe e 4,2 km2 da bacia 
hidrográfica do rio Xarrama; a bacia hidrográfica do rio Degebe tem maior importância que a da ribeira do 
Xarrama em termos de ocupação direta de terreno pelo bloco de rega de Évora. 

À exceção da ribeira da Azambuja, as linhas de água da área de estudo têm um caracter marcadamente 
torrencial, com escoamentos reduzidos ou nulos durante os meses secos. Durante grande parte do ano, a 
qualidade da água nas redes hidrográficas é muito dependente das cargas poluentes associadas a fontes 
de poluição localizadas nas respetivas bacias hidrográficas. 

Assim, as alterações na qualidade dessas linhas de água irão transmitir-se, de forma atenuada, ao rio Sado 
e ao rio Guadiana. 

Não sendo de identificar na área de estudo fontes tópicas de poluição com origem doméstica/urbana e/ou 
industrial com expressão significativa, o mesmo já não se poderá afirmar no que se refere à poluição difusa. 

Sendo determinante a ocupação do solo e as atividades desenvolvidas, os efeitos da difusão de poluentes 
no território afetam em grande medida as massas de água, tendo origem em áreas regadas, em zonas de 
floresta e pastos, em zonas com ocupação pecuária e em zonas urbanas por via de escorrências de águas 
pluviais contaminadas em zonas residenciais, industriais e em vias rodoviárias. 

As pressões responsáveis pela classificação do estado atual das massas de água, relacionam-se, 
essencialmente, com a poluição difusa associada à agricultura e à pecuária. 

Atendendo a que a origem de água para rega será proveniente da albufeira do Loureiro, importa salientar 
que à exceção do pH, todos os restantes parâmetros cumprem os limites estabelecidos para rega. 
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Em relação à ribeira da Azambuja, que futuramente irá receber as escorrências da área de estudo, pode 
aferir-se que existem alguns parâmetros que ultrapassam os Valores Máximos Admissíveis para o 
cumprimento dos objetivos ambientais de qualidade mínima, destacando-se o azoto kjeldahl, o azoto 
amoniacal, o oxigénio dissolvido e a CBO5. Identifica-se uma variação muito grande em relação à qualidade 
para usos múltiplos, variando maioritariamente entre má a razoável, em que se destacam cargas orgânicas 
elevadas. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Fase de construção 

Eventuais impactes associados ao projeto relacionam-se com ações de modelação do terreno e de 
construções, com a criação de novas áreas impermeabilizadas e com a implementação provisória de 
estaleiros de apoio às obras. 

Os principais impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos relacionam-se com a previsível intersecção 
do nível freático pelas escavações e, consequentemente, o bombeamento de água subterrânea para a 
superfície não prejudicando a normal execução dos trabalhos. 

O possível rebaixamento do nível freático, sendo negativo é temporário e reversível, pelo que se considera 
como pouco significativo. 

A diminuição da taxa de recarga das águas subterrâneas do aquífero de Évora pelas impermeabilizações, 
associadas quer às condutas enterradas quer ao reservatório da Espinheira, constitui um impacte negativo 
pouco significativo, dada a reduzida dimensão da área afetada face à área em estudo. 

A eventual contaminação das águas subterrâneas devido a derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis 
(na frente de obra e nos estaleiros), tal como de efluentes domésticos (nos estaleiros e zonas sociais), pode 
assinalar-se com um impacte negativo significativo (em função da dimensão do acidente) temporário e 
reversível. 

No que concerne à utilização de águas para execução de trabalhos quer em trabalhos de compactação de 
solos e construtivos, quer na rega de solos para redução de poeiras não se deverão considerar como 
significativos nem permanentes, dado o objetivo desse uso, e por não se promover o arrastamento de 
materiais para as linhas de água nem se promover a infiltração de substâncias poluentes. 

O aumento do escoamento superficial em períodos de pluviosidade intensa poderá induzir o arrastamento 
de substâncias, eventualmente contaminantes, ou mesmo de partículas inertes. Daí pode resultar a 
introdução de substâncias tóxicas no meio recetor ou aumentar-se turbidez, por elevados teores de matéria 
em suspensão. 

O circuito hidráulico de Évora e o respetivo bloco de rega será implantado maioritariamente na área da 
sub-bacia do rio Degebe (86%), na albufeira do Torres, no barranco do Vale Diogo, na ribeira da Azambuja, 
na ribeira dos Quartos, no ribeiro da Curraleira e no ribeiro de Pinheiros, e uma parte mais reduzida na 
sub-bacia da ribeira do Xarrama (14%). 

Nesta fase espera-se que ocorram impactes sobre os recursos hídricos superficiais decorrentes das 
seguintes atividades: 

 Desmatação e decapagem da camada superficial do solo; 

 Movimentação de terras nos trabalhos de atravessamentos das linhas de água na ribeira da 
Azambuja, no ribeiro de Pinheiros na albufeira do Torres e noutra linha de água não classificada; 
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 Construção de infraestruturas do projeto, nomeadamente, o reservatório da Espinheira, a estação 
de filtragem, conduta e restabelecimento de acesso ao reservatório, a conduta elevatória e reforço 
da estação elevatória existente (EE2), e, extensivamente, a rede de rega. 

As operações de decapagem da camada superficial dos solos, a circulação de máquinas e veículos e a 
movimentação de terras poderão afetar os recursos hídricos podem induzir a erosão dos solos e a deposição 
de sedimentos nas linhas de água, contribuindo para a diminuição da secção de vazão das linhas de água, 
comprometendo o normal escoamento das águas, e comprometendo a qualidade das massas de água 
superficiais. 

Da execução dos trabalhos previstos resulta diretamente o aumento de turvação na água e, em 
consequência, o comprometimento das condições de vida das espécies aquáticas ou de outras dependentes 
das massas de água. 

Estes impactes são significativos, de magnitude reduzida e temporários, podendo ser revertíveis com 
medidas de minimização adequadas. 

Pela implementação do reservatório da Espinheira, estação de filtragem e respetivo acesso, assim como o 
reforço da estação elevatória existente não são previsíveis impactes negativos sobre os recursos hídricos. 

Relativamente à implementação da rede de rega e da conduta elevatória poderemos afirmar que os 
impactes são negativos e significativos, não reversíveis e permanentes. 

A instalação de estaleiros, o armazenamento de produtos químicos a utilizar em obra e a presença de 
equipas de trabalho terá como consequência a produção de águas residuais, de resíduos líquidos e de 
resíduos sólidos, que serão encaminhados para destino adequado e sujeitos aos respetivos tratamentos 
adequados. 

Estes impactes são significativos, negativos, temporários e minimizáveis. 

 

B.2. Fase de exploração 

Na fase de exploração do bloco de rega de Évora os recursos hídricos subterrâneos irão ser influenciados 
pela significativa alteração das práticas culturais desenvolvidas à superfície, pela conversão de áreas de 
sequeiro para regadio. 

Esta interação acontecerá tanto ao nível quantitativo, com uma provável subida dos níveis freáticos, como 
ao nível qualitativo, pela eventual degradação da qualidade das águas, caso as práticas culturais sejam 
incorretas e inadequadas face às características do solo e das culturas agrícolas. 

Importa referir qua a utilização da água do sistema global de Alqueva poderá induzir benefícios significativos 
para a melhoria da qualidade da água do aquífero, uma vez que aquela apresenta uma qualidade melhor 
que a presente no aquífero, nomeadamente no que se refere aos nitratos. 

Saliente-se, ainda, que a utilização de água superficial para rega vai conduzir, em tempo, à redução da 
utilização pontual de água subterrânea, diminuindo-se a pressão sobre os recursos hídricos subterrâneos. 

O incremento da taxa de recarga do aquífero de Évora constituirá um impacte sazonal positivo, com 
expressão significativa. 

No que se refere à eventual degradação da qualidade da água subterrânea, deverá considerar-se uma 
abordagem ponderada sobre as vantagens e inconvenientes da prática de produção agrícola. 

A conversão de 2970 ha de terrenos agrícolas, sendo progressiva e evolutiva, vai no sentido do aumento 
da produção agrícola com maior utilização de água, de nutrientes e de fitofármacos para controlo de pragas 
e doenças, e, concomitantemente, a rega contribui para uma subida generalizada dos níveis freáticos (na 
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primavera e no verão). Deverá ter-se presente que o controlo da solução aquosa nutritiva que percola na 
zona da raiz das plantas, satisfaz as necessidades da planta, podendo o excesso atingir a zona saturada do 
aquífero subjacente. 

Esta equação de equilíbrio entre as necessidades das plantas e o excesso de aditivos na solução de rega 
poderá fazer a diferença entre a magnitude dos impactes, sendo sempre função da aplicação das melhores 
práticas agrícolas disponíveis para cada cultura. 

Genericamente, classificamos este impacte como negativo, de magnitude variável e significativo. 

No que se refere a impactes resultantes de acidentes com eventual contaminação das águas subterrâneas, 
sendo pouco prováveis são negativos e minimizáveis, pelo que se consideram pouco significativos. 

O aumento dos caudais circulantes nas linhas de água em consequência do afluxo das águas de rega e da 
drenagem dos terrenos traduz-se numa variação positiva do regime hidrológico da área de estudo e na 
classificação dos impactes como positivos de baixa magnitude e pouco significativos. Será de ponderar a 
implementação de técnicas eficientes de rega minimizando o desperdício de água, num equilíbrio entre as 
necessidades das plantas e a dotação de água aplicada. 

Com a implementação do projeto incorrer-se-á num aumento progressivo de alguns riscos de degradação 
da qualidade das águas superficiais para onde drenam os terrenos regados, sendo de realçar: 

 O aumento do teor da água em sais minerais dissolvidos (resultantes de processos de salinização) 
e em sólidos em suspensão devido à intensificação da área cultivada e intervencionada; 

 A alteração da presença potencial de nutrientes e de determinados produtos químicos nas culturas, 
nos terrenos e nas massas de água devido à aplicação de fertilizantes, à utilização de fitofármacos 
e à intensificação da área cultivada; 

 O aumento da presença potencial de químicos nocivos (hidrocarbonetos, PCB e alguns metais 
pesados) nos terrenos e nas massas de água, devido ao acesso de maior número de veículos 
motorizados à área de implantação do projeto. 

Os principais impactes que podem resultar da exploração do projeto na qualidade das águas superficiais 
estão relacionados com o aumento da condutividade elétrica, o aumento dos sólidos em suspensão, o 
aumento de compostos de azoto solúveis (em particular os nitratos), o aumento de compostos de fósforo, 
o aumento de alguns produtos fitofarmacêuticos e a eventual presença de hidrocarbonetos e certos metais 
pesados (zinco, cádmio, cobre, crómio e chumbo). 

Em síntese, podem salientar-se que os impactes mais significativos durante a exploração do projeto sobre 
a qualidade da água superficial serão negativos: 

 Impactes de ocorrência certa, mas de duração temporária e pouco significativos, associados aos 
fenómenos de solubilização de sais e de arrastamento de sólidos suspensos por expansão do 
regadio a uma área maior; 

 Impactes de ocorrência provável, de duração desconhecida e pouco significativos resultantes do 
acréscimo da circulação motorizada na rede viária da envolvente do projeto; 

 Impactes de ocorrência provável, de duração permanente ou desconhecida, significativos ou pouco 
significativos (consoante a adesão às boas práticas agrícolas), inerentes à drenagem, para os meios 
hídricos, de substâncias presentes nos fertilizantes ou noutros produtos utilizados nas culturas. 

Uma boa gestão da água de rega e a adoção de boas práticas, quanto à aplicação de fertilizantes e produtos 
fitofarmacêuticos, constitui uma regra fundamental na minimização dos impactes negativos previstos para 
o projeto. 
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B.3. Fase de desativação 

Num projeto desta natureza consideram-se vários cenários possíveis 

 O abandono das infraestruturas com a probabilidade de contaminação das águas subterrâneas 
pela degradação dos materiais presentes no bloco de rega; 

 A remoção e encaminhamento dos materiais para destino adequado por pessoal qualificado reduz 
a eventual contaminação da área de estudo; 

 A interrupção do regadio mantendo as explorações agrícolas (com alteração do tipo de culturas) 
revertendo-se atenuadamente os impactes identificados; 

 A interrupção do regadio e o abandono das explorações agrícolas, sendo pouco provável, levaria 
à renaturalização do espaço e ao desaparecimento dos impactes positivos e negativos. 

Comum aos três primeiros cenários, no pressuposto da continuidade da ocupação agrícola antevê-se um 
regresso às águas subterrâneas, enquanto origem de água para fins agrícolas, com rebaixamento 
generalizado do nível freático e a sobre-exploração do aquífero. 

No que diz respeito ao abandono das infraestruturas, não se preveem impactes ao nível da variação do 
regime hidrológico nas linhas de água. 

Com a desativação do projeto é expectável que ocorram impactes positivos e permanentes na generalidade, 
embora pontualmente negativos durante a execução dos trabalhos. 

Com a reposição das condições de permeabilidade dos terrenos e a naturalização dos locais do projeto 
intervencionados pelas construção de infraestruturas reduz-se a escorrência superficial e aumenta-se a 
infiltração nos solos por via da pluviosidade, favorecendo a reposição das condições iniciais e a atividade 
do sistema biofísico. 

 

C. Medidas de minimização e plano de monitorização 

C.1. Medidas de minimização 

Não se reconhece necessidade de implementação de outras medidas de minimização para além daquelas 
definidas no EIA, na sua totalidade. 

Alguns impactes ambientais negativos identificados serão minimizados pela adoção de regras de boa gestão 
ambiental no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental da empreitada, em particular durante a fase de 
construção. 

 

C.2. Programa de monitorização 

Considera-se que a fase de exploração e a de desativação devem ser alvo de um programa de monitorização 
semelhante, muito embora se possa vir a avaliar a necessidade da sua revisão em função dos resultados 
que vierem a ser obtidos ao longo da vida útil do projeto no que concerne à caracterização qualitativa dos 
recursos hídricos. 

Considera-se adequada a implementação do “Programa Global para a Monitorização dos Recursos Hídricos 
Subterrâneos do EFMA – Fase de exploração”. 

Sem prejuízo do definido nesse âmbito, a monitorização da qualidade da água subterrânea deverá ocorrer 
de acordo com os parâmetros e periodicidade que se indicam a seguir, no âmbito de Normas de Qualidade 
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da Água Subterrânea (Decreto-Lei n.º 236/1998, Decreto-Lei n.º 306/2007, Decreto-Lei n.º 208/2008 e 
NQA para as águas subterrâneas definidas no Plano de Gestão de Região Hidrográfica: 

 

Frequência Parâmetros Unidades 

Semestral 

COT 

mg/l 

Cloretos 
Nitratos 
Nitritos 
Sulfatos 
Fosfatos 

Azoto amoniacal 
pH E. Sorensen 

Condutividade mS/cm 

 

O programa de monitorização das águas superficiais tem por objetivo avaliar o efeito das atividades 
agrícolas nas massas de água superficiais que drenam do bloco de rega de Évora, através da deteção de 
eventuais situações de degradação dos cursos de água por poluição difusa, causada pelas escorrências de 
drenagem dos campos agrícolas beneficiados. 

Este programa deve ser realizado na fase de exploração e deve ser precedido de uma campanha de 
caracterização antes do início da exploração do projeto. 

A definição dos locais de amostragem consta no Quadro 11.4 do EIA, coincidindo com os locais já 
monitorizados pela EDIA, para avaliação de qualidade físico-química e de qualidade ecológica tendo em 
vista a afetação dos recursos hídricos superficiais com a implementação do bloco de rega de Évora. 

No Quadro 11.1 do EIA indicam-se os parâmetros a amostrar nos locais definidos, para avaliação do estado 
das massas de água na área de influência do projeto. 

À exceção dos pesticidas, em todas as campanhas deverão ser determinados todos os parâmetros físico-
químicos. A avaliação dos pesticidas deverá ocorrer entre março/abril e setembro/outubro (após a 
ocorrência das primeiras chuvas). 

Para determinação dos pesticidas devem ser monitorizados as substâncias ativas constantes no 
Quadro 11.2 do EIA. 

As campanhas de monitorização da ictiofauna, macroinvertebrados e elementos hidromorfológicos de 
suporte a realizar nas linhas de água, devem, preferencialmente, ser realizadas no mês de março. 
As campanhas dos macrófitos devem ser, preferencialmente, realizadas no final da primavera. 

Por último, deve ser efetuada a determinação de caudal nas linhas de água monitorizadas, conforme 
proposto no EIA. 

No Quadro 11.3 do EIA apresenta-se a frequência de amostragem a adotar, consoante os parâmetros a 
avaliar. 

Os resultados do programa de monitorização deverão ser apresentados em formato digital editável (.xls) e 
mediante um relatório anual que deverá conter 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. 
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D. Conclusão 

Face ao acima exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável ao presente projeto, 
condicionado ao cumprimento do constante no presente parecer e à implementação do Sistema de Gestão 
Ambiental previsto. 

 

6.3. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

A. Caracterização da situação de referência 

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

A área do Circuito Hidráulico de Évora não se sobrepõe com nenhuma área classificada no âmbito da Rede 
Nacional de Áreas Protegidas, Diretivas Aves e Habitats. 

No entanto, os seus limites fazem-se parcialmente pelos limites da Zona de Proteção Especial de Évora 
(ZPE) de Évora (PTZPE0055) - zona norte e zona sul -, importando referir que a área de estudo coincide 
parcialmente com os limites da ZPE de Évora, dado o corredor estabelecido para a área de estudo de 
200 m. No entanto, a área afeta ao projeto não é coincidente com esta Zona de Proteção Especial. 

Salienta-se ainda, a sobreposição parcial de área afeta ao Circuito Hidráulico com a IBA (Important Bird 
Area) Planície de Évora (PT025), em aproximadamente 480 ha. Trata-se de áreas de cerealicultura 
extensiva e áreas de regadio. 

A ZPE de Évora criada pelo Decreto-Regulamentar n.º 6/2008, de 26 de fevereiro, é constituída por duas 
áreas de 13 521,09 ha e 1 186,32 ha, a sul e a norte da área de estudo, respetivamente. Predominam as 
áreas cerealíferas em regime extensivo, sendo as pastagens destinadas aos bovinos e ovinos. Encontra-se 
igualmente algum regadio, pequenos olivais, vinhas e montados. 

A importância desta ZPE reside sobretudo na sua localização, fazendo parte de um corredor de áreas 
geograficamente intermédias entre as áreas mais importantes para a conservação das aves estepárias a 
Sul e a Norte. Alberga diversas espécies de aves estepárias como abetarda Otis tarda, sisão Tetrax tetrax, 
francelho Falco naumanni, cortiçol-de barriga-preta Pterocles orientalis, tartaranhão-caçador Circus 
pygargus, alcaravão Burhinus oedicnemus, perdiz-do-mar Glareola pratincola, calhandra Melanocorypha 
calandra e rolieiro Coracias garrulus. É ainda uma das quatro áreas de invernada do grou Grus grus no 
nosso país. No que concerne às aves de rapina é relevante como área de assentamento de aves de rapina 
de grande porte como a águia-imperial Aquila adalberti, a águia-real Aquila chrysaetos e a águia de Bonelli 
Aquila fasciata. O principal fator de ameaça é a substituição dos sistemas agrícolas extensivos, resultante 
da expansão do regadio e o aumento de pastagens permanentes, associadas a um aumento do 
encabeçamento. Registam-se ainda a florestação, a mortalidade de aves devido à rede de linhas de 
transporte de energia e a inadequabilidade das atividades agrícolas ao ciclo de vida das espécies. 

As restantes áreas designadas para a conservação da fauna ou flora distam do Circuito Hidráulico de Évora 
cerca de: 
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 Sítio de Interesse Comunitário de Monfurado (PTCON0031) – 13 km 
 Zona de Proteção Especial de Reguengos (PTZPE0056) – 20 km 
 Sítio de Interesse Comunitário de Cabrela (PTCON0033) – 23 km 
 Sítio de Interesse Comunitário de Alvito/Cuba (PTCON0035) – 23 km 

 

A.1. Fauna 

A área de implementação do Circuito Hidráulico de Évora e respetivo Bloco de Rega alberga um elenco 
faunístico potencial diversificado, tendo sido identificadas 185 espécies (15 répteis, 13 anfíbios, 125 aves e 
32 mamíferos) com ocorrência confirmada ou habitat favorável à sua presença. 

Confirmando a relevância da região do ponto de vista conservacionista, salienta-se que um número 
significativo de espécies identificadas está incluído no novo Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 
(Cabral et al., 2006) e/ou no congénere da UICN (www.redlist.org) com estatuto de conservação 
desfavorável. 

A.1.1 Ictiofauna 

No que diz respeito à ictiofauna, no âmbito da realização deste EIA, não foram elaborados trabalhos de 
prospeção dirigidos à inventariação de espécies, tendo a caraterização assentado na pesquisa bibliográfica. 
No limite da área de estudo encontra-se a ribeira da Azambuja, sendo a área de implantação do Bloco de 
Rega atravessada por diversas linhas de escorrência, de menor dimensão, pequenas charcas e uma 
barragem. A comunidade piscícola destas áreas encontra-se bem adaptada a um regime de escoamento 
temporário (Ilhéu, 2004). Na ribeira da Azambuja, Ilhéu (2004) recorreu à captura de exemplares através 
de pesca eléctrica, obtendo espécies como bordalo Rutilus alburnoides, escalo do sul Leuciscus pyrenaicus, 
bogas Chondrostoma spp, saramugo Anaecypris hispanica, verdemã Cobitis paludica, caboz-de-água-doce 
Salaria fluviatilis, barbos Barbus spp, perca-sol Lepomis gibbosus, achigã Micropterus salmoides, carpa 
Cyprinus carpio, pimpão Carassius auratus e chanchito Cichlasoma facetum, tendo considerado um índice 
ictiológico elevado. Mais recentemente, Vareia (2012) registou barbos Barbus spp, Squalius spp, 
Pseudochondrostoma wiilkomii, perca-sol Lepomis gibbusos e alburno Alburnus alburnus. 

A.1.2 Herpetofauna 

Os registos em campo e a informação bibliográfica consultada apontaram para a ocorrência confirmada ou 
provável de 13 espécies de anfíbios e 15 de répteis, o que se poderá considerar uma diversidade 
significativa. Foram confirmadas três espécies durante as saídas de campo da equipa responsável, 
nomeadamente, Cágado Mauremys leprosa, Sapo Bufo bufo e Rã–verde Rana perezi, todas com estatuto 
de conservação Pouco Preocupante. 

No que respeita aos anfíbios, salienta-se a dependência da generalidade das espécies referidas por galerias 
ripícolas relativamente conservadas, que, na área de estudo, não se encontram. 

A.1.3 Avifauna 

Do trabalho de inventariação, foram registadas 62 espécies com ocorrência confirmada, o que representa 
cerca de 20 % do total das espécies que ocorre regularmente em território continental; quando 
consideradas as espécies com ocorrência potencial, está-se próximo dos 50 % das espécies nacionais. Entre 
as espécies identificadas na prospeção de campo, diversas possuem elevado valor conservacionista, 
classificação atribuída quer pelo estatuto de conservação em Portugal, quer pela inclusão no Anexo I da 
Diretiva Aves. 

Salienta-se o facto de os habitats potenciais para a ocorrência das espécies mais relevantes, no caso das 
aves, as culturas anuais de sequeiro, não reunirem condições que possibilitam a sua presença durante todo 
o ciclo biológico (e.g. ausência de recursos tróficos suficientes ao longo de todo o ano; ausência de locais 
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de nidificação favoráveis; presença de gado nas parcelas ao longo do ciclo biológico, aspeto particularmente 
sensível na época de reprodução, entre outras). Neste sentido, considera-se que a fragmentação das áreas 
estepárias e presença de outro tipo de habitats, de gestão mais intensiva, inerente à disponibilidade de 
água para rega, condicionará ainda mais a ocorrência de espécies como o sisão e a abetarda. 

Numa análise global da avifauna da área de influência do Circuito Hidráulico, podem salientar-se três 
aspetos: 

 A área localiza-se numa região com comunidades bem conservadas e com elevado valor, 
salientando-se as aves estepárias. A presença da generalidade das espécies mais relevantes ocorre 
durante todo o ano, havendo igualmente espécies estivais (e.g. tartaranhão-caçador) e invernantes 
(e.g. grou). A generalidade das aves mais ameaçadas é sensível às alterações de habitat resultantes 
da disponibilidade de água para rega e depende da presença de extensas áreas agrícolas de 
sequeiro; 

 A relevância em termos conservacionistas da área envolvente reflete-se na avifauna da área de 
estudo pela presença de espécies estepárias e grandes rapinas, com estatuto de conservação 
desfavorável, as quais nidificam e/ou invernam nas proximidades e a visitam de forma mais ou 
menos regular. A alteração de habitat, com substituição previsível das zonas de sequeiro por 
regadio, poderá diminuir ou mesmo inviabilizar a ocorrência destas espécies; 

 De todas as formas, na área de estudo, e por razões apontadas anteriormente (e.g. perturbação 
resultante da proximidade de eixos rodoviários; ausência de recursos tróficos ao longo de todo o 
ano; ausência de locais de nidificação favoráveis; presença de gado nas parcelas ao longo do ciclo 
biológico, aspeto particularmente sensível na época de reprodução, entre outras), a presença das 
espécies de maior valor deverá ser fortuita e de curta duração, com impactes mais limitados para 
a conservação das mesmas. 
A.1.4 Mamíferos 

A prospeção de campo e a recolha bibliográfica foi possível confirmar ou considerar provável a presença de 
32 espécies, sendo que, durante as saídas de campo, foram confirmadas quatro espécies, nomeadamente, 
o ouriço–cacheiro Erinaceus europaeus, lebre Lepus capensis, coelho–bravo Oryctolagus cuniculus e raposa 
Vulpes vulpes. 

 

A.2. Flora 

A.2.1 Coberto vegetal 

A área de estudo caracteriza-se por uma paisagem marcadamente humanizada, com um extenso mosaico 
de áreas agrícolas e pastagens. A nível das agrícolas destaca-se a área ocupada por culturas anuais de 
sequeiro ou de regadio. A vinha, principalmente de regadio, ocupa uma extensão considerável, 
principalmente na zona norte da área de estudo. Menos expressivo é o olival (tradicional de sequeiro), que 
se encontra principalmente na zona sul da área de estudo. Ao nível da utilização das áreas de pousios e 
pastagens, o predomínio é claramente do gado bovino, tendo o gado ovino e equino uma expressão muito 
inferior. Isso reflete-se nas comunidades presentes, com aumento de presença de espécies nitrófilas como 
os cardos. 

Ao nível florestal, predominam alguns exemplares adultos de azinheira que ocorrem dispersos por um pouco 
por toda a área de estudo. Assinalam-se ainda povoamentos florestais jovens de sobreiro e pinheiro-manso, 
frequentemente em formações mistas, e povoamentos de eucalipto (ocorrência muito localizada na zona 
norte da área de estudo, fora da área de projeto). Os matos apresentam uma ocorrência muito pontual, 
estando sempre associados a locais com menor intervenção humana. 
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Ao longo dos cursos de água de maior dimensão predominam as galerias ripícolas, onde o freixo, o choupo 
e os salgueiros são os principais elementos arbóreos. Nas orlas e na margem de linhas e massas de água 
de menor dimensão predominam os silvados, canaviais e prados húmidos e, pontualmente, alguns 
elementos arbóreos. 

No quadro seguinte, encontram-se identificadas as áreas e as percentagens de cada classe de uso do solo 
da área do projeto. 

 

Quadro 2 - Classes de uso do solo na área de implementação do projeto. 

Uso atual do solo 
Área do projeto 

Área (ha) % Classe % Total 

Agrícola 2 966,5 — 98,1 

Olivais de sequeiro 103,7 3,5 3,4 

Vinha de sequeiro 4,1 0,1 0,1 

Vinha de regadio 380,9 12,8 12,6 

Culturas anuais de sequeiro 2 097,4 70,7 69,3 

Culturas anuais de regadio 380,5 12,8 12,6 

Agroflorestal 17,3 — 0,6 

Povoamentos jovens de quercíneas 3,5 20,4 0,1 

Povoamentos adultos de quercíneas 13,8 79,6 0,5 

Florestal 1,0 — 0,0 

Outros povoamentos florestais 1,0 100,0 0,0 

Natural 3,5 — 0,1 

Vegetação ripícola 3,5 100,0 0,1 

Infraestruturas 27,9 — 0,9 

Plano de água 9,0 32,1 0,3 

Zonas artificializadas 18,9 67,9 0,6 

Habitats da Diretiva 92/43/CEE 8,5 — 0,3 

Habitat 5330pt6 área < 0,45 Percentagem < 0, 01 Percentagem < 0, 01 

Habitat 92A0 área < 0,45 Percentagem < 0, 01 Percentagem < 0, 01 

Habitat 92D0pt1 0,7 7,7 0,0 

Possível Habitat 6310 7,9 92,3 0,3 

Total 3 024,7 — 100,0 

 

Na área de projeto predomina igualmente o uso agrícola, ainda com uma maior expressividade: 98,1%. Os 
usos do solo que se destacam são, igualmente, as culturas anuais de sequeiro, com cerca de 70% da 
ocupação, seguidas das culturas anuais de regadio e vinha, também de regadio, que totalizam, em 
conjunto, cerca de 25% da área de projeto (12,6% cada). Por seu lado, o olival e a vinha de sequeiro 
ocupam, em conjunto, 3,5% da área de projeto. 

Verifica-se ainda a existência de povoamentos jovens e adultos de quercíneas, representando 0,6 % da 
área de projeto, ocupando cerca de 17,3 ha. Refere-se ainda que existência de diversos exemplares isolados 
de quercíneas ao longo da área de intervenção. 

Quanto aos Habitats incluídos na Diretiva 92/43/CEE, destaca-se a possibilidade de ocorrência do habitat 
6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene, que abrange cerca de 0,3 % da área de projeto 
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(7,9 ha). A possibilidade de ocorrência deste habitat não foi confirmada, uma vez que, durante o período 
do ano em que decorreram as campanhas de amostragem, não foi possível de identificar a composição 
específica do mosaico de prados ricos em fabáceas (e.g. Trifolium, Ornithopus, Lotus, Lupinus, Medicago, 
Astragalus) e pastagens perenes que caracterizam este habitat (ALFA, 2006). 

A sua ocorrência é expectável na área de estudo, principalmente em locais onde ocorrem montados abertos 
de azinheiras aos quais estão associados pastagens de ovinos (predominantemente), ou pastagem de 
bovinos com reduzido período de permanência. 

Tal como verificado para a área de estudo, os restantes habitats identificados têm uma expressão mais 
reduzida na área de projeto, nomeadamente: 

 5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos 
5330pt6 - Carrascais, espargueirais e matagais afins acidófilos 

Na área de estudo assinalou-se a ocorrência de comunidades de espinhais dominadas por 
Calicotome villosa e/ou por zambujeiro, na envolvente dos marcos geodésicos da Azambuja e da 
serra da Espinheira. Algumas acompanhantes frequentes são o espargo-bravo-menor (Asparagus 
aphyllus), a esteva (Cistus ladanifer) e o tojo-cinzento (Ulex eriocladus). Na zona da serra da 
Espinheira estes matagais são bastante densos e acompanham a regeneração do matagal de 
azinheira que ocorre no local. Em Portugal Continental, os matos dominados por Calicotome villosa 
são exclusivos da região de Évora o que realça o seu valor para a conservação da biodiversidade. 

 92A0 Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba 
Na área de estudo assinalou-se ao longo do rio Xarrama, onde se observam fragmentos de 
comunidades potencialmente enquadráveis neste habitat de acordo com os critérios definidos na 
ficha de caracterização do habitat presente no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (ALFA, 2006). 
Neste troço do rio observam-se formações arbóreas ripícolas dominadas por choupo-branco 
(Populus alba), choupo-negro (Populus nigra) e diversas espécies de salgueiros (Salix alba sl, Salix 
atrocinerea), em mosaicos intricados e degradados, sendo mais adequado falar no habitat 92A0 no 
seu sentido lato. Este habitat encontra-se bastante degradado pela intervenção humana, causadora 
da fragmentação dos núcleos arbóreos e limitadora da sua expansão (confinando a regeneração às 
margens do rio) e pela presença de elementos exóticos como as canas. 

 92D0 Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 
92D0pt1 - Bosques ou matagais dominados por Tamarix africana, T. mascatensis, T.gallica 
e/ou Nerium oleander, associados a águas doces 

Na área de estudo foram encontrados fragmentos de comunidades de tamargueira e loendro ao 
longo do leito da ribeira da Azambuja, no limite leste da área de estudo. Os indivíduos de loendro 
e tamargueira encontram-se ao longo desta ribeira de carácter torrencial, a colonizar depósitos de 
sedimentos no leito ou ao longo das margens. Estas formações encontram-se muito degradadas 
devido à reduzida cobertura de indivíduos e à elevada fragmentação destes núcleos ao longo do 
troço prospetado. No entanto, são consideradas representativas do habitat, por representarem 
comunidades claramente diferenciadas no contexto da vegetação ripícola da área de estudo e por 
apresentarem todas as características definidas nas fichas de caracterização (ALFA, 2006). 

A.2.2 Elenco botânico 

No decurso dos trabalhos de campo efetuados assinalaram-se 172 taxa de plantas vasculares, distribuídos 
por 48 famílias botânicas. Destacam-se as Asteraceae (24 taxa), as Fabaceae (20 taxa) as Poaceae e 
Apiaceae (ambas com 11 taxa), o que marca o cariz mediterrânico destas comunidades, uma vez que se 
tratam de famílias ricas em terófitos e hemicriptófitos. 
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Na área de estudo foram assinaladas quatro espécies com estatuto de proteção: 

 Sobreiro (Quercus suber); 
 Azinheira (Quercus rotundifolia); 
 Borrazeira-branca (Salix salviifolia subsp. australis); 
 Gilbardeiro (Ruscus aculeatus). 

Além das espécies com estatuto de proteção, assinala-se ainda a observação de um pequeno núcleo de 
palmeira-anã (Chamaerops humilis) e roselha-grande (Cistus albidus) na zona do Monte do Russo, Serra 
da Espinheira. São plantas termomediterrânicas cuja presença neste território representa disjunções 
geográficas relevantes. Apesar de não ser certo, o local onde se encontram poderá sugerir a sua 
espontaneidade. 

Destaca-se ainda a ocorrência de Glinus lotoides, uma espécie pouco frequente em Portugal, observado a 
colonizar os leitos arenosos da ribeira da Azambuja e as margens arenosas da Albufeira do Torres, onde se 
torna dominante em posições mais baixas na margem exposta durante o verão e outono. 

 

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. 

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 (e.g. por atropelamento) ou intencional (e.g. de espécies menos aceites pela 
população em geral, tais como répteis, etc.) 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 cerca de 5 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. 

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. 

É também previsível a ocorrência de impacte decorrente da necessidade de abate de quercíneas dispersas. 
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Assim, considera-se que o impacte da alteração do uso do solo nos sistemas ecológicos 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, 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 novo fornecimento de 
água, que não tenha sido objeto da presente avaliação, constitui uma alteração ao projeto de 
execução em causa. Assim, de modo a salvaguardar os valores naturais existentes (avifauna e 
quercíneas), considera-se que deve ser estabelecida a seguinte condicionante: 

“Na área de influência do projeto é interdito o fornecimento de água a partir deste bloco 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 Évora.” 

 Adequar os limites do Bloco de Rega, de modo a excluir as áreas com maior densidade de árvores 
(tomando como referencia de base, as áreas indicadas nas figuras abaixo), à semelhança do que 
foi efetuado noutras situações deste perímetro de rega. 
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Figura 1 – Áreas a norte da Espinheira com maior densidade de quercíneas 
a excluir do bloco de rega (a vermelho). 

 

 

Figura 2 – Áreas a sudeste da Albufeira do Torres com maior densidade de quercíneas 
a excluir do bloco de rega (a vermelho). 

 

 Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deverá preservar os sobreiros e 
azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos termos legais, 
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quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do 
projeto, e com observância das seguintes condições: 

 Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/olivais intensivos e superintensivos 
explorados em palmeta. Deverão, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas 
pelo menos 20 % das árvores existentes, sobreiros e azinheiras; 

 Nas restantes tipologias de projetos, terão sempre de ser preservados os exemplares com 
um afastamento de copas igual ou menor a 50 m, em áreas onde a sua distribuição, 
delimitada pelo contorno das copas, tenha 4 ou mais árvores adultas por hectare (qualquer 
perímetro à altura do peito - PAP - igual ou acima de 70 cm para sobreiros e igual ou acima 
de 30 cm para a azinheiras). 

 

C.2 Elementos a apresentar 

C.2.1 Previamente à autorização deverá ser apresentada: 

 A reconfiguração do bloco de rega de acordo com as condicionantes estabelecidas. 

C.2.2 A entidade gestora (proponente), previamente ao início da fase de construção, deverá 
apresentar os seguintes elementos: 

 A localização das áreas de compensação das quercíneas, de acordo com os respetivos 
critérios elencados no âmbito das medidas de compensação. Esta informação deve ser 
acompanhada das shapesfiles com a localização dos terrenos disponíveis para 
compensação das quercíneas das áreas mencionadas. 

 Plano de Vigilância e Fiscalização, tendo por base o Documento Orientador para o 
Procedimento de Pós-avaliação de Projetos do EFMA (Ed.2 out 2016) ou outro que venha 
a ser considerado mais adequado, 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.2.3 Até dois meses após o final da fase de construção, a entidade gestora (proponente), deverá 
submeter para análise e aprovação: 

 Número de exemplares de sobreiros/azinheiros abatidos em povoamento e isolados; as 
áreas de povoamento onde foi efetuado o abate; projeto de compensação correspondente 
aos abates em povoamento nos termos do disposto, nomeadamente, no artigo 8.º do 
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 155/2004, de 30 de junho; projeto de compensação correspondente aos abates 
de árvores isoladas, de acordo com o estabelecido nas medidas de compensação. 

 O projeto de compensação correspondente ao número de árvores isoladas localizadas na 
área do bloco de rega (número potencial de árvores que possam vir a ser abatidas 
mediante autorização previa pelo ICNF, na fase de exploração), de acordo com o 
estabelecido nas medidas de compensação. 

 

C.3 Medidas de minimização 

A mitigação dos impactes negativos nos sistemas ecológicos poderá ser garantida através da correta 
implementação da generalidade das medidas de minimização, tal como constam do EIA e no respetivo 
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Aditamento, bem como pela adoção e cumprimento do disposto no Sistema de Gestão Ambiental proposto, 
elaborado pelo dono da obra e a adotar na empreitada. 

Deverão ainda ser adotadas, nas diferentes fases do projeto, as medidas de minimização a seguir indicadas. 

C.3.1 Fase de construção 

 Estabelecer como classe interdita à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e 
depósito de terras sobrantes, toda a área contígua à ZPE de Évora numa faixa não inferior 
a 100 m. 

 Assegurar que a circulação de veículos e pessoas afetos à obra utiliza acessos exteriores 
à ZPE de Évora. 

 Interditar a circulação sistemática de máquinas, nas principais linhas de água abrangidas 
ou confinantes com o bloco de rega, nomeadamente ribeiro de Pinheiros, ribeiro dos 
Quartos e ribeira da Azambuja, numa largura de pelo menos 10 m. 

 Caso se verifique a necessidade de corte de povoamentos de pinheiro e/ou eucalipto, 
deverá ser solicitada autorização ao ICNF, de acordo com a legislação em vigor. 

 Assegurar uma distância mínima de proteção aos exemplares de sobreiros e azinheiras 
de, pelo menos, 2 vezes o raio da área de projeção da copa, onde não são permitidas 
operações como a mobilização do solo, ou outras, que possam danificar as árvores, 
nomeadamente as raízes, pernadas, ramos e troncos. 

Refere-se que as medidas de minimização PC 10 e SEC 3 deverão passar a ter a seguinte redação: 

 PC 10 (nova redação) - A realização do programa de trabalhos deverá ter em conta que 
as atividades de elevada movimentação de terras e de desarborização e desmatação não 
deverão coincidir com o período de reprodução da avifauna, isto é, deve ser realizada até 
1 de março ou após 1 de julho. Caso tal não seja possível, por incompatibilidade com o 
cronograma de obra, deverá ser garantido o acompanhamento ambiental por técnicos 
especializados, particularmente nos trabalhos de desarborização/desmatação e 
decapagem. 

 SEC 3 (Nova redação) - Deverá ser garantido o acompanhamento semanal da obra por 
parte de uma equipa de biologia, no sentido de compatibilizar as necessidades logísticas 
da Empreitada com as medidas de minimização de impactes aplicáveis à proteção das 
espécies mais importantes, nomeadamente répteis, aves e mamíferos, dando especial 
atenção às áreas com afloramentos rochosos ou com morouços de pedras. 

C.3.2 Fase de exploração 

 Cumprir o Plano de Vigilância e Fiscalização aprovado, tendo por base o Documento 
Orientador para o Procedimento de Pós-avaliação de Projetos do EFMA (Ed.2 out 2016) 
ou outro que venha a ser considerado mais adequado, 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. 

 A remoção do coberto vegetal, incluindo o abate de árvores, e de mobilização de terras 
deve ser realizada até 1 de março ou após 1 de julho, para salvaguarda não apenas da 
avifauna nidificante em arbustos ou em árvores, mas também das espécies estepárias. 

 Interditar a realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas, nas 
principais linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega, nomeadamente 
ribeiro de Pinheiros, ribeiro dos Quartos e ribeira da Azambuja, numa largura de pelo 
menos 10 m. 
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 Efetuar a marcação das quercíneas a abater e realizar a solicitar a respetiva autorização 
de abate, com localização das áreas onde serão compensadas. 

 Assegurar uma distância mínima de proteção aos exemplares de sobreiros e azinheiras 
de, pelo menos, 2 vezes o raio da área de projeção da copa, onde não são permitidas 
operações como a mobilização do solo, ou outras, que possam danificar as árvores, 
nomeadamente as raízes, pernadas, ramos e troncos. 

 

C.4 Medidas de compensação 

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

Fase de construção/Fase de exploração 

1. Garantir a compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto, 
nomeadamente: 

a) Em povoamento, em função da área afetada pelo arranque/corte a que é aplicado um fator 
mínimo de 1,25 e não em função do número dos exemplares abatidos (artigo 8.º Decreto-Lei 
n.º 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, 
de 30 de junho); 

b) De quercíneas isoladas, do número de exemplares abatidos multiplicado por um fator de 1,25. 

2. A compensação deve ser assegurada através da constituição de áreas suficientes de plantação de 
sobreiros ou azinheiras, ou através da beneficiação de áreas preexistentes. Estas áreas deverão 
reunir, pelo menos, os seguintes requisitos: 

a) Devem ter condições edafo-climáticas adequadas à espécie; 

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 
herbivoria e a reposição de exemplares perdidos (retancha). 

3. A entidade gestora deve: 

a) Informar os beneficiários, no ato de inscrição e quando aplicável, do seguinte: 

i. Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e 
sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar; 

ii. Se tal não lhes for possível, no âmbito da obtenção da necessária autorização para 
abate/arranque junto da entidade competente, a entidade gestora assegurará que os 
beneficiários sejam responsabilizados por compensar o número de exemplares a afetar 
(multiplicado de um fator de 1,25); 

iii. Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários 
ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno com condições edafo-climáticas 
adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes 
(i.e. adensamento). 
Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o respetivo projeto florestal de 
acompanhamento das quercíneas. 
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b) Manter o registo relativamente às árvores a abater pelos beneficiários e respetivas áreas de 
compensação, devendo para tal obter informação sobre o ponto de situação do processo de 
autorização para abate; 

c) 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; 

d) 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 
deve ser enviada à Autoridade de AIA em formato vetorial, devendo as mesmas ser 
devidamente identificadas; 

e) 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; 

f) 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 podem 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, considera-se que o mesmo 
é o adequado. 

Neste sentido, deve ser realizada a monitorização da avifauna de acordo com o previsto no Programa Global 
de Monitorização da Avifauna na Rede Secundária de Rega do EFMA – Fase de Exploração. 

Neste âmbito, sublinha-se a necessidade de, no caso de se verificar um decréscimo acentuado das 
comunidades de aves estepárias, nomeadamente a ocorrência de determinadas situações consideradas 
críticas para espécies importantes do ponto de vista da conservação ou para um elevado número de taxa, 
deverão ser propostas medidas de gestão e critérios de monitorização das mesmas. 

A definição destas medidas, caso venham a ser identificadas como pertinentes, deve ser objeto de 
documento próprio, que inclua, para além da descrição da própria medida, uma justificação técnica e a 
descrição dos seus objetivos. 

 

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 Évora e respetivo Bloco de Rega, condicionando contudo à 
aplicação estrita e integral das condicionantes mencionadas, aos elementos a apresentar, do conjunto de 
medidas de minimização, de medidas de compensação e do plano de monitorização. 
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6.4. SOLOS 

A. Caracterização da situação de referência 

O Circuito Hidráulico de Évora e respetivo Bloco de Rega compreende uma área de estudo de 
aproximadamente 4 693 ha, na qual os solos predominantes são os Solos Mediterrâneos com 66 %, 
seguidos dos Solos Litólicos com 23 %, Solos Incipientes (Aluviossolos e Coluviossolos) com 5 % e Solos 
Hidromórficos com 3%, estando a restante área cartografada como Área Social. Na área do bloco de rega, 
com uma área de 2 970 ha, as percentagens são respetivamente 74 %, 19 %, 4,4 % e 2,6 %. 

Relativamente à capacidade de uso dos solos, verifica-se que na área de estudo as classes A, B e C (com 
aptidão agrícola) representam 67,7 % da área e as classes D e E (com aptidão agro-florestal e florestal) 
representam cerca de 12,6 %, sendo a restante área composta por complexos das duas aptidões referidas 
(17,8 %) e área social (2,0 %). Na área do bloco de rega os valores são respetivamente 73,8 % para as 
classes A, B e C (aptidão agrícola), 11,1 % para as classes D e E (aptidão agro-florestal e florestal) e 18,2 
% por complexos. 

Relativamente à erosão, a área do bloco de rega caracteriza-se por apresentar, em 84 % da área, um risco 
de erosão diminuto, de valor inferior a 8 t/ha/ano, e somente 0,73 % da área apresenta risco elevado a 
muito elevado, com valores superiores a 30 t/ha/ano. 

Quanto aos riscos de salinização/alcalização dos solos, a área do bloco de rega apresenta 91 % da área 
com solos normais (sem risco de salinização/alcalização), 8,6 % da área com risco alto e 0,6 % com risco 
muito alto. 

Em relação à drenagem, e no que respeita à área do bloco de rega, 70,4 % da área apresenta condições 
de drenagem deficiente, 15 % da área condições de drenagem boa ou excessiva e para a restante área, 
que corresponde a 14,6 %, não há informação. 

Na caracterização da aptidão ao regadio verifica-se que, na área do bloco de rega, aproximadamente 84,3 
% da área apresenta aptidão para o regadio, 12,2 % da área corresponde a complexos de manchas com 
aptidão duvidosa ou inaptidão provisória e 3,3 % da área não apresenta aptidão para o regadio. De referir 
que o estudo de caracterização dos solos e esboço de aptidão ao regadio, realizado pelo IHERA, só abrange 
o extremo sudeste da área 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. 

 

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 infraestruturas, nomeadamente a nova estação 
elevatória, a conduta elevatória, o reservatório da Espinheira, o sistema de filtração e a implantação da 
rede de rega. Assim, os impactes sobre os solos serão os resultantes de: 

 Ações de decapagem dos solos para implantação das diferentes infraestruturas (estação elevatória, 
conduta elevatória, reservatório da Espinheira e respetivo acesso, sistema de filtração e rede de 
rega); 

 Ocupação permanente dos solos com as infraestruturas construídas - estação elevatória, 
reservatório da Espinheira e respetivo acesso e sistema de filtração; 

 Escavação das valas para o enterramento da conduta elevatória 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; 
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 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 
infraestruturas (estação elevatória, reservatório da Espinheira e respetivo acesso 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 do 
proposto no SGA. 

Na fase de exploração, além dos impactes negativos que têm início na fase de construção e que se 
prolongam a esta fase, que são a ocupação irreversível do solo pela infraestruturas construídas, há ainda 
a considerar os impactes 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 
tipo de cobertura do terreno, práticas culturais, etc. No EIA é apresentada uma carta de riscos de erosão 
com os solos agrupados em 5 classes. Pela sua análise, verifica-se que em 96 % da área do bloco de rega 
o risco de erosão é baixo (12 %) ou diminuto (84 %), pelo que não se espera que ocorram impactes 
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 91 % da área. Quanto aos riscos de 
salinização/alcalização, apurou-se que cerca de 91 % da área não apresenta riscos, cerca de 
8,6 % da área poderá vir a apresentar riscos altos e 0,2 % riscos muito 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, considera-se que a implementação do regadio possibilitará 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. 
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C.2. Programa de monitorização 

Considera-se que o Plano de Monitorização de Solos proposto no EIA é adequado, no que concerne ao 
controlo dos problemas de salinização e alcalização. A realização deste plano de monitorização deve ser 
antecedido de uma caracterização da situação de referência, a realizar antes do início da fase de obra. 

No que concerne à monitorização da erosão dos Solos, considera-se que a mesma não é necessária, face 
às características da área em questão. Por outro lado, não se considera que a proposta de plano de 
monitorização apresentada no EIA permita alcançar os objetivos pretendidos. 

 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); 
 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, poderão 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. 
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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: 

 Para os solos mais suscetíveis, incluindo os que apresentaram suscetibilidade alta à 
salinização/alcalinização do solo, a periodicidade será anual, devendo a sua realização ser 
efetuada após a época seca; 

 Para os restantes solos, as análises deverão 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, a Carta de Risco de Alcalinização e Salinização dos Solos deverá 
ser revista e refeita 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. 

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. 

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 o 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. 
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6.5. USO DO SOLO 

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

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

 Agrícola, onde predominam as culturas temporárias de regadio e de sequeiro; 
 Agro-florestal, correspondente a áreas de povoamento de quercíneas ou montado mais ou menos 

disperso; 
 Florestal (outros povoamentos florestais); 
 Natural (matos e vegetação ripícola); 
 Infraestruturas (zonas artificializadas e planos de água); 
 Habitats da Diretiva 92/43/CEE (Habitat 5330pt6, Habitat 92A0, Habitat 92 D0pt1, possível habitat 

6310). 

Na área de projeto surge com maior representatividade o “Uso Agrícola”, que ocupa cerca de 2 966,5 ha 
(98,1 % do total da área do projeto) à semelhança da área de estudo (3 921,5 ha, cerca de 84 % do total), 
destacando-se os seguintes usos do solo: a) “Culturas anuais de sequeiro” (2 097,4 ha, representando 
cerca de 70 % do total); b) “Culturas anuais de regadio” (com 380,5 ha); e c) “Vinha de regadio” (com 
380,9 ha). As “Culturas anuais de regadio” e a “Vinha de regadio” totalizam, em conjunto, cerca de 25 % 
do “Uso Agrícola” da área de projeto. 

Segue-se a classe de usos do solo “Infraestruturas” (com 27,9 ha, representando cerca de 9,2 % do total 
da área do projeto) e o uso “Agroflorestal” (com 17,3 ha, representando 0,6 % do total da área do projeto), 
onde se incluem os “Povoamentos jovens” (com 3,5 ha, representando cerca de 0,1 % do total) e 
“Povoamentos adultos de quercíneas” (com 13,8 ha, representando apenas 0,5 % da área de projeto). 

No que se refere ao uso “Habitats da Diretiva 92/43/CEE” (8,5 ha), destaca-se o “Habitat 6310”, que 
abrange cerca de 0,3 % da área de projeto (7,9 ha). 

Tal como verificado para a área de estudo, os restantes habitats identificados têm uma expressão muito 
reduzida na área de projeto. 
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Quadro 3 - Classes de Uso do Solo afetadas na área do projeto e na área 
de implementação das infraestruturas do projeto. 

Uso do Solo 
%Área de 

projeto 
(ha) 

% 
da Classe 

% 
Total 

Condutas 
enterradas 

(ha) 

Reservatório 
Espinheira 

(ha) 

Conduta de 
descarga 

(ha) 

Rede 
viária 

Agrícola 2 966,5 - 98,1     

Olivais de 
sequeiro 103,7 3,5 3,4 Residual (*) Residual (*) - Residual (*) 

Vinha de 
sequeiro 4,1 0,1 0,1 - Residual (*) - Residual (*) 

Vinha de 
regadio 380,9 12,8 12,6 0,7 Residual (*) - Residual (*) 

Culturas anuais 
de sequeiro 

2 097,4 70,7 69,3 46,0 - Residual (*) 
(0,20) 

Residual (*) 

Culturas anuais 
de regadio 380,5 12,8 12,6 - - - - 

Agroflorestal 17,3 - 0,6     

Povoamentos 
jovens de 
quercíneas 

3,5 20,4 0,1 1,4 - - - 

Povoamentos 
adultos de 
quercíneas 

13,8 79,6 0,5 2,9 0,5 Residual (*) 
(0,20) Residual (*) 

Florestal 1,0 - 0,0     

Outros 
povoamentos 
florestais 

1,0 100,0 0,0 Residual (*) - - - 

Natural 3,5 3,5 0,1     

Vegetação 
ripícola 3,5 100,0 0,1 Residual (*) - - - 

Infraestruturas 27,9 - 0,9     

Plano de água 9,0 32,1 0,3 Residual (*) - - - 

Zonas 
artificializadas 18,9 67,9 0,6 2,0 Residual (*) - Residual (*) 

Habitats da 
Diretiva 
92/43/CEE 

8,5 - 0,3     

Habitat 5330pt6 Residual (*) Residual (**) Residual (**)  - - - 

Habitat92A0 Residual (*) Residual (**) Residual (**) - - - - 

Habitat 
92D0pt1 0,7 7,7 0,0 Residual (*) - - - 

Possível Habitat 
6310 

7,9 92,3 0,3 1,0 0,6 Residual (*) 
(0,37) 

Residual (*) 

Total 3 024,7 - 100,0 55,1 1,7 0,8 0,5 

(*) – área <0,45 ha 
(**) – percentagem < 0,01 % 
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B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Fase de construção 

Os impactes expectáveis durante a fase de construção do projeto, no que concerne a este fator ambiental, 
decorrem essencialmente das seguintes operações: 

 Instalação/atividades dos estaleiros; 
 Remoção do coberto vegetal; 
 Modelação do terreno para construção das redes de rega (instalação das infraestruturas 

enterradas); 
 Circulação de maquinaria e equipamento afeto à obra; 
 Movimentações/transporte e deposição de terras (escavações e aterros); 
 Movimentação de máquinas e veículos; 
 Restabelecimento de acesso ao reservatório; 
 Restabelecimento de acessos; 
 Reforço da Estação Elevatória EE2 (Monte Novo), já existente, através de um novo grupo de 

bombagem (num novo edifício separado do existente); 
 Construção da Rede de Rega (do bloco de Évora, com desenvolvimento a jusante do reservatório 

da Espinheira, que beneficia uma área de cerca de 2 970 ha, com uma rede de distribuição com 
cerca de 26,2 km, 25 hidrantes e 45 bocas de rega). 

 Implantação da vala de descarga no barranco afluente da ribeira da Azambuja (barranco sem 
caudal e vegetação ripícola), 

O projeto incidirá quase na totalidade sobre uma área ocupada por culturas anuais de sequeiro (46 ha), e 
povoamentos adultos e jovens de quercíneas (aproximadamente 2,9 ha e 1,4 ha, respetivamente), sendo 
que os principais impactes decorrem da construção da rede de rega (condutas enterradas) cerca de 55 ha 
(considerando faixas de 20 m) e do Reservatório da Espinheira (2 ha) e classificam-se como negativos, de 
magnitude moderada, diretos, imediatos, pouco significativos, de âmbito local e temporários e reversíveis 
(no que diz respeito às condutas enterradas, dado que cessam com o término da obra podendo ser 
retomados os usos atuais) ou permanentes e irreversíveis (relativamente ao Reservatório). 

A implantação da vala de descarga no barranco afluente da ribeira da Azambuja (barranco sem caudal e 
vegetação ripícola), para onde serão encaminhados os volumes do reservatório em caso de manutenção 
(afetação em cerca de 200 m), e a construção de uma conduta de descarga, entre a estação de filtração e 
a vala de descarga, com cerca de 395 m (faixa de 20 m para cada lado), induzirão a afetação de quatro 
classes de ocupação do solo, destacando-se o “Possível Habitat 6310” (cerca de 0,37 ha), as “Culturas 
anuais de sequeiro” e os “Povoamentos adultos de quercíneas” (aproximadamente 0,20 ha em ambos os 
casos) e ainda a intercetação de uma área insignificante de “Vinha de sequeiro”. 

Considerando a reduzida área a ser intervencionada no âmbito da construção da conduta de descarga 
podendo ser retomado o uso atual após a realização da obra, as intervenções a realizar traduzem-se em 
impactes negativos de âmbito local, de magnitude reduzida, pouco significativos e temporários (nas faixas 
de trabalho) no caso das “Culturas anuais de sequeiro” e de “Vinha”, e de magnitude moderada, 
significativos e permanentes nas áreas ocupadas por “Povoamentos de Quercíneas”. 

Segundo informação constante no Aditamento, excetuam-se alguns exemplares isolados de quercíneas ao 
longo das valas de escavação para a implantação das condutas de rega, sendo passíveis de corte, os 
seguintes exemplares: 

 Área de implantação do reservatório – 28 exemplares; 

 Estação de filtragem e eixo de implantação da conduta de descarga – 3 exemplares; 
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 Faixa de trabalho em torno de infraestruturas lineares/valas de escavação (5 m para cada lado do 
eixo) – 20 exemplares. 

Como medida de compensação, é proposta a plantação de 51 exemplares na área do futuro reservatório, 
na proximidade da vedação e caminho. 

Face ao carácter temporário destas ações e desde que adotadas as medidas de gestão ambiental previstas 
no SGA, para a fase de obra, os impactes podem classificar-se de negativos, de magnitude moderada, 
diretos, imediatos, pouco significativos, de âmbito local, temporários e reversíveis (no que diz respeito às 
condutas enterradas, dado que cessam com o término da obra, podendo ser retomados os usos atuais) ou 
permanentes e irreversíveis decorrentes da afetação dos cerca de 3,5 ha de manchas e povoamentos de 
sobro e azinho decorrentes da implantação do Reservatório. 

 

B.2. Fase de exploração 

Como resultado da alteração das condições iniciais e decorrentes da infraestruturação da área abrangida 
pelo bloco de rega, a manutenção e exploração das infraestruturas de rega traduzir-se-á na conversão 
efetiva de áreas atualmente ocupadas por sistemas culturais de sequeiro para sistemas culturais regadio, 
mantendo-se no entanto o uso agrícola atual. 

Salienta-se que, embora o uso agrícola do solo se mantenha, na perspetiva do tipo de ocupação previsto, 
a maior disponibilidade de água e o aumento associado das áreas de regadio, comparativamente com a 
situação atual, conduzirá a uma possível intensificação da atividade agrícola permitindo que os solos sejam 
cultivados com mais frequência, tornando ainda possível efetuar, em algumas zonas, mais do que uma 
cultura por ano. Os impactes classificam-se assim como sendo positivos, de magnitude moderada, 
significativos, prováveis, a curto prazo e de âmbito local. 

 

B.3. Fase de desativação 

Na fase de desativação poderá haver lugar ao abandono das infraestruturas e nesse caso o impacte será 
negativo, direto, de média magnitude e significado, de médio a longo prazo e de âmbito local. No entanto, 
na fase de desativação, também poderá ser reposta a situação existente antes da instalação do Projeto. 
Assim, as áreas correspondentes aos elementos definitivos do Projeto serão recuperadas, o que terá 
reflexos positivos. 

Este impacte será positivo, direto, de reduzida magnitude e significado, de médio a longo prazo e de âmbito 
local. 

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 
significativo, em função das opções da reconversão agrícola efetuada pelos beneficiários. A magnitude 
deste impacte poderá ser compensada através da existência de áreas de compensação e minimizados os 
impactes negativos através das medidas propostas no EIA no fator ecologia, paisagem e sócio-economia. 

 

C. Conclusão 

Tendo em conta o exposto, no que concerne ao fator uso do solo, face os impactes identificados e às 
medidas de minimização e compensação propostas no EIA e no presente Parecer, considera-se estarem 
reunidas as condições para emissão de parecer favorável. 
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6.6. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A. Caracterização da situação de referência 

Em termos de divisão administrativa (distritos e concelhos) e territorial (NUTS), o projeto em análise 
desenvolve-se no município e distrito de Évora, NUTS II – Alentejo e NUTS III – Alentejo Central. 
Relativamente às freguesias abrangidas, o projeto desenvolver-se-á nos territórios da união das freguesias 
de Malagueira e Horta das Figueiras, união das freguesias de Bacelo e Sr.ª da Saúde, freguesia de N.ª Sr.ª 
de Machede, freguesia de Torre de Coelheiros e união das freguesias de S. Manços e S. Vicente do Pigeiro. 
Cumpre referir que os limites territoriais da união das freguesias de Bacelo e Sr.ª da Saúde são abrangidos 
muito marginalmente pela delimitação da área de estudo, pelo que esta freguesia não foi abordada na 
caracterização infra-apresentada. 

Como instrumentos de gestão territorial (IGT) em vigor na área de estudo destacam-se os seguintes: 

 Âmbito Nacional 
 Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) - aprovado pela Lei 

n.º 58/2007, de 4 de setembro, retificada pelas Declarações de Retificação n.º 80-A/2007, 
de 7 de setembro, e n.º 103-A/2007, de 23 de novembro; 

 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 6 (RH6) – PGBH 
do Sado e Mira - Aprovado pela resolução do Conselho de Ministros nº 16-H/2013, de 22 de 
março; 

 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 7 (RH7) – PGBH 
do Guadiana - Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-G/2013, de 22 de 
março; 

 Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000). 
 Âmbito Regional 

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) – Aprovado pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto; 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Central (PROFAC) - Aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 36/2007, de 2 de abril, e suspenso parcialmente pela Portaria n.º 78/2013, 
de 19 de fevereiro, alterada pela Portaria º 141/2015, de 21 de maio. 

 Âmbito Municipal 
 Plano Diretor Municipal do Concelho de Évora (PDM) - alterado pelo Aviso n.º 2174/2013, de 12 

de fevereiro, entrou em vigor no dia 18 de fevereiro de 2013. 

Segundo a Planta de Ordenamento do PDM de Évora, estão presentes na área de estudo as seguintes 
classes de espaço: 

 Do solo rural 
 Espaços Agrícolas e Florestais 

˃ Espaços Rurais Envolventes da Cidade de Évora 
˃ Espaços de Pequena Propriedade 
˃ Espaços de Média e Grande Propriedade 

 Áreas Agrícolas e Florestais Indiferenciadas 
 Zonas Agrícolas de Regadio 
 Zona de Proteção do Aquífero de Évora 

 Espaços de Proteção Ambiental 
˃ Zona de Proteção da Avifauna 

 Espaços destinados a infraestruturas e áreas especiais de comércio e equipamentos 
 Infraestruturas 

˃ Subestação elétrica 
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˃ Estação de tratamento de águas 
˃ Estação meteorológica de Évora 

 Áreas especiais de comércio e equipamentos 
˃ Aeródromo existente 
˃ Aeródromo proposto 
˃ Expo Évora 

 Espaços de ocupação turística 
˃ Herdade Vale da Moura 

 Do solo urbano 
 Solos urbanizados – Bairro da Caeira 
 Solos de urbanização programada – Unidade operativa de planeamento e gestão 1 (UOPG1) 
Os espaços urbanizados e de urbanização programada repartem-se ainda em: 

˃ Espaços industriais 
˃ Indústria Aeronáutica 

 Espaços canais e percursos patrimoniais e ambientais 
 Rede rodoviária 

˃ Itinerários principais – IP2 (existente) 
˃ Itinerários complementares – IC33 (proposto) 
˃ Estradas nacionais desclassificadas – EN18 
˃ Estradas regionais – ER254 (existente) 
˃ Estradas municipais – EM521 (existente) 

 Rede ferroviária 
˃ Linha ferroviária convencional – Ramal de Reguengos (existente, desativado) 

 Rede de Percursos patrimoniais e ambientais 
˃ Ramal de Reguengos 
˃ Outros Percursos 

Relativamente a Condicionantes, Servidões, Restrições de Utilidade Pública e Áreas Protegidas ou 
Classificadas, há a assinalar: 

 Reserva Ecológica Nacional (a publicar) 
 Reserva Agrícola Nacional 
 Montados de sobro e azinho 
 Povoamentos florestais percorridos por incêndios (2007) 
 Terrenos classificados no PMDFCI com perigosidade de incêndio elevada ou muito elevada 
 Terrenos classificados no PMDFCI com risco de incêndio elevado ou muito elevado 
 Zona de Proteção Especial (ZPE) de Évora (PTZPE00551) 
 Infraestruturas 

 Linha elétrica (60kV) 
 Linha elétrica (150kV) 
 Subestação elétrica 
 Zona de servidão de via-férrea (Ramal de Reguengos – desativado) 
 IC33 e respetiva faixa de servidão (zona de reserva) 
 Zona de servidão de itinerário principal (IP2) 
 Zona de servidão de estrada nacional desclassificada (ex-EN18) 
 Zona de servidão de estrada regional (ER254) 
 Zona de servidão de estrada municipal (EM521 e EM1184) 
 Aeródromo 
 Limite de servidão aeronáutica (Aeródromo de Évora) 
 ETAR de Évora 
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 Edifício do Instituto de Meteorologia e respetiva estação meteorológica 
 Valores/vestígios arqueológicos 

De acordo com informação expressa no Aditamento, os limites definidos para o perímetro de rega de Évora 
resultaram, numa primeira análise, e do ponto de vista ambiental, da compatibilização com os instrumentos 
de gestão territorial em vigor e das condicionantes ambientais em presença, destacando-se no entanto o 
seguinte a ser referido: 

 A área de estudo do projeto coincide parcialmente com os limites norte e sul da ZPE de Évora 
(PTZPE0055) 

 A Reserva Ecológica Nacional (REN) 
O projeto sobrepõe-se com a “Zona de Proteção do Aquífero de Évora”, cuja correspondente 
cartografia de REN para o concelho de Évora se encontra para publicação. 
No EIA não é efetuada uma reflexão e a respetiva avaliação dos impactes decorrentes da 
sobreposição do projeto sobre a referida área, o que foi justificado pelo proponente em Aditamento 
ao EIA, de que o solicitado não teve seguimento, uma vez que, encontrando a referida delimitação 
para publicação, a Câmara Municipal de Évora comunicou que não poderia fornecer os referidos 
limites. 

Considera-se que a questão mais sensível quanto ao acima mencionado é a da manutenção da 
qualidade da água associada ao processo de recarga do aquífero, decorrente do facto de existir 
uma sobreposição do projeto com a “Zona de Proteção do Aquífero” de Évora e à inerente relação 
com as correspondentes áreas a integrar na Reserva Ecológica Nacional, de acordo com a REN de 
Évora a publicar (tipologia “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”). 

Face ao acima exposto, considera-se que não se poderá considerar imputável ao proponente a não 
execução do solicitado em sede de AIA. Acrescente-se, no entanto, que os Programas Globais de 
Monitorização para os Recursos Hídricos Subterrâneos e Superficiais, atualmente válidos e 
aprovados pela respetiva entidade concessionária do EFMA, já consideraram esta área de expansão 
agora em avaliação, o que permitiu a caracterização da situação de referência para esta zona de 
proteção. Assim, considera-se que será suficiente proceder à apresentação do seguinte elemento: 

Aquando da publicação da REN e em função dos resultados dos Programas Globais de 
Monitorização os Recursos Hídricos Subterrâneos e Superficiais com incidência da área da 
“Zona de Proteção do Aquífero de Évora”, poderá haver lugar à revisão do programa de 
monitorização no final do primeiro ano de amostragem, caso os resultados apresentem 
uma tendência crescente dos valores de contaminação ou quando se justifique perante 
alguma situação identificada. 

 Condicionantes hidráulicas 
A configuração das unidades terciárias tentou dar resposta a todos os proprietários interessados, 
tendo sido realizada uma consulta pública para aferição das respetivas expectativas e pretensões. 
No âmbito desta consulta, resultaram ainda pedidos de exclusão e de inclusão na área de rega, 
que tiveram como suporte de análise e validação as caraterísticas do projeto, assim como as 
principais condicionantes ambientais identificadas para a área em estudo. 
Refira-se que houve proprietários que manifestaram interesse de inclusão, contudo não se verificou 
essa possibilidade devido à existência de diversas condicionantes em presença no território, quer 
do ponto de vista hidráulico, quer ambientais. 

No que se refere à cedência de água a titulo precário, segundo o EIA, atendendo a que, por um 
lado, a área do perímetro se encontra geograficamente confinada (a NE e SW pela ZPE e a S e E 
pelo bloco de Monte Novo) e que, por outro, o dimensionamento das infraestruturas foi calculado 
com base nas folgas de volume do sistema atual, o projeto não terá capacidade de se estender a 
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outras áreas para além das previstas, sendo que os atuais precários, passíveis de integrar o Bloco 
de Évora, foram desde logo considerados nos estudos de dimensionamento. Deste modo, não é 
previsível que se alterem os limites das unidades terciárias no médio prazo. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Fase de construção 

No que diz respeito à afetação do território 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. 

A localização dos estaleiros deverá efetuar-se de acordo com o estabelecido na “Carta de Condicionantes à 
localização de estaleiros, manchas de empréstimo e deposição de terras sobrantes”. 

As áreas de depósito serão conhecidas apenas em fase de obra, devendo no entanto localizar-se nas áreas 
previstas na respetiva “Carta de Condicionantes à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e 
deposição de terras sobrantes”. 

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 
negativos significativos, após adotadas as medidas de minimização constantes do presente Parecer. 

 

B.2. Fase da exploração 

Este projeto, nomeadamente na sua componente de regadio, a par dos restantes projetos correspondentes 
a uma 1ª fase 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 predominam solos com capacidade agrícola elevada 
classificados como RAN. Neste sentido, o impacte gerado 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, uma vez que 
assegura que não surgirão elementos degradados no território. Deste modo, os impactes serão positivos, 
diretos, permanentes, prováveis, locais, a longo prazo, reversíveis, pouco significativos e de magnitude 
média. 

 

C. Elementos a apresentar; Medidas de minimização 

C.1. Elementos a apresentar 

C.1.1 Previamente ao início da obra 

 Plano de Vigilância e Fiscalização (i.e. o Documento Orientador para o Procedimento de 
Pós-avaliação de Projetos do EFMA (Ed. 2 de outubro de 2016) ou outro que venha a ser 
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considerado mais adequado) 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.1.2 No decurso da obra 

 Programa de monitorização para avaliar as condições de manutenção e valorização de 
todas as áreas que foram alvo de planos de recuperação e integração paisagística da 
empreitada. 

C.1.3 Previamente ao início da fase de exploração 

 Apresentar o código de boas práticas agrícolas, adaptado às condicionantes da área do 
projeto, aos valores em presença a salvaguardar constantes do presente parecer, 
previamente validado pelas entidades competentes. 

 Apresentar 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. 

 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. 

 

C.2. Medidas de minimização de caráter geral 

C.2.1 Fase prévia à execução da obra e de obra 

 Cumprir todas as disposições e medidas de minimização constantes do SGA. 
 O estaleiro de obra deve ser localizado em local apropriado, de acordo com a Carta de 

Condicionantes à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e deposição de terras 
sobrantes, sendo sempre salvaguardado que não colida com as linhas de drenagem natural 
do terreno e que exista 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. 

C.2.2 Fase de obra e exploração 

 Cumprir o “Plano de Vigilância e Fiscalização” aprovado, tendo por base o Documento 
Orientador para o Procedimento de Pós-avaliação de Projetos do EFMA (Ed.2 out 2016) ou 
outro que venha a ser considerado mais adequado, 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. 

C.2.3 Fase de exploração 

 Complementarmente ao código de boas práticas acima referido, deve 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: 
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 Impactes ambientais decorrentes da atividade agrícola e medidas a serem adotadas 
para os minimizar/evitar; 

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

 Ações de promoção da qualidade paisagística; 

 Técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio; 

 Aplicação de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes; 

 Proteção/produção integrada e agricultura biológica; 

 Importância e manutenção das bandas/galerias ripícolas; 

 Limpeza das linhas de água afetas à rede de drenagem; 

 Outras matérias aplicáveis. 

 A entidade gestora (proponente) deve 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 devem, na medida do possível, estar previstas no 
código de boas práticas agrícolas. 

 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 devem ser cedidas pelos beneficiários à entidade gestora anualmente, por 
forma a manter o sistema atualizado. 

 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. 

 A limpeza das valas de drenagem a efetuar quer pelo proponente (entidade gestora), quer 
pelos beneficiários deve ter em conta o "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de 
Água", Instituto da Água (Lisboa, Julho de 2001). 

C.2.4 Fase de desativação 

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

 A 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; 

 As ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

 O destino a dar a todos os elementos retirados; 

 Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas; 

 Um projeto específico das ações de descompactação a executar nas áreas de recarga 
que tenham sido impermeabilizadas pelas infraestruturas, a fim de restabelecer as 
condições naturais de infiltração e de armazenamento dos níveis aquíferos. 
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D. Conclusão 

Face ao acima exposto, considera-se que o projeto do “Circuito Hidráulico de Évora e Respetivo Bloco de 
Rega” é exequível desde que sejam apresentados os elementos e cumpridas as medidas de minimização 
previstas no presente Parecer. 

 

6.7. SÓCIO-ECONOMIA 

A. Enquadramento 

O Circuito Hidráulico de Évora e Bloco de Rega permitirá beneficiar uma área de cerca de 2 970 ha, com 
uma rede de distribuição (terciária à superfície) com cerca de 26,2 km, com 25 hidrantes e 45 bocas de 
rega, através da construção de um conjunto de infraestruturas tais como sistema elevatório, conduta 
elevatória, novo reservatório, sistema de filtragem e rede de rega. 

Esta intervenção visa um melhor aproveitamento dos solos da área de projeto, um aumento da produção 
agrícola e uma progressiva alteração do modelo cultural da agricultura da região. 

O projeto em avaliação, integrado no EFMA, constituirá igualmente a nível nacional e regional, uma 
intervenção estruturante por permitir o robustecimento e diversificação da atividade da agricultura, com 
forte tradição e grande potencial regional. 

O referido enquadramento socioeconómico do projeto encontra-se, ainda, presente em todas as estratégias 
regionais de desenvolvimento. 

Assim, é expectável que o projeto do “Circuito Hidráulico de Évora e Bloco de Rega” vá ampliar e dinamizar 
o projeto do EFMA. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Fase de construção 

Os impactes negativos temporários associados a esta fase, decorrem do processo construtivo, interferindo 
na qualidade de vida das populações, ainda que estas se encontrem muito dispersas pelo território afetado. 

Como impactes positivos temporários e de reduzida magnitude refere-se o emprego local, por ser 
momentâneo e de dimensão reduzida, bem como a possibilidade de aquisição de bens e serviços locais que 
permite a criação de alguma dinâmica económica na zona de desenvolvimento do projeto. 

No que se refere ao conjunto de ocorrências identificadas no EIA (60 sítios, enquadrando-se 36 na categoria 
arqueológico, 14 arquitetónicos e 10 etnográficos) de valor patrimonial (histórico-cultural), 
a fase de construção poderá constituir-se como um impacto negativo no fator Património histórico-cultural 
com relevância para a valia socioeconómica do projeto. 

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 qualidade de vida e a fixação de 
alguma população ainda que estas se encontrem muito dispersas pelo território afetado. 

Na fase de construção, o recurso a fornecimentos e serviços local, terá um impacte positivo de relevante 
magnitude local. Poderão ocorrer impactes negativos pouco significativos, associados a perturbações 
relacionadas com os trabalhos decorrentes da obra, que poderão ser minimizados através da adoção de 
medidas de minimização preconizadas no presente Parecer. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2964 

Circuito Hidráulico de Évora e Respetivo Bloco de Rega 53 
Projeto de Execução 

 

B.2. Fase da exploração 

O aumento da empregabilidade direta associada ao trabalho agrícola constituirá um impacte positivo, direto, 
de significativo a muito significativo, dependendo das opções culturais e de recurso a mão-de-obra ou 
investimento em maquinaria. O projeto permitirá a alteração do sistema agrícola (contrariando as 
tendências de extensificação), o progressivo abandono dos sistemas de sequeiro e a distribuição das 
culturas agrícolas ao longo do ano, produzindo efeitos diretos na produtividade agrícola. 

O uso futuro de Fontes Renováveis de Energia (p.ex. painéis fotovoltaicos junto das centrais e na cobertura 
dos reservatórios para produção de energia elétrica e redução dos consumos de energia), que se encontra 
em estudo pela EDIA para um conjunto alargado de intervenções, contribuirá como impacte positivo para 
o projeto e para atingir os objetivos estratégicos regionais e nacionais referentes à eficiência energética, 
economia verde, sustentabilidade e alterações climáticas. Se na fase de exploração do projeto se recorrer 
a fornecimentos e serviços locais e regionais, ocorrerá um  impacte positivo de relevante magnitude 
regional. 

 

B.3. Fase da desativação 

A fase de desativação irá traduzir-se num impacte negativo de elevada magnitude atendendo à redução da 
mão-de-obra, da perda 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 resultará num impacto negativo 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 as FO (7), AC3, AC6, AC9, 
AC10, AC13 e AC15. 

 

D. Conclusão 

Tendo em conta o exposto, no que concerne ao fator Sócioeconomia, face os impactes identificados e às 
medidas de minimização e compensação propostas no EIA e no presente Parecer, considera-se estarem 
reunidas as condições para emissão de parecer favorável. 

 

6.8. AGROSSISTEMAS 

A. Caracterização da situação de referência 

A caracterização da situação de referência é desenvolvida ao nível da região, sub-região, do concelho e ao 
nível da freguesia, sendo que a área de estudo é abrangida pelas freguesias: União das freguesias de 
Malagueira e Horta das Figueiras, união das freguesias de Bacelo e Sr.ª da Saúde, freguesia de 
N.ª Sr.ª de Machede, freguesia de Torre de Coelheiros e união das freguesias de S. Manços e S. Vicente 
do Pigeiro, do distrito e concelho de Évora, NUTS II – Alentejo e NUTS III – Alentejo Central. 

É de referir que os limites territoriais da união das freguesias de Bacelo e Sr.ª da Saúde são abrangidos 
muito marginalmente pela delimitação da área de estudo, pelo que esta freguesia não foi analisada na 
referida caracterização. 
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Para a caracterização da situação de referência foram utilizados o Recenseamento Agrícola (RA) de 2009 e 
o Recenseamento Geral da Agricultura (RGA) de 1999, publicados pelo Instituto Nacional de Estatística 
(INE), bem como a informação recolhida no reconhecimento de campo e em documentação técnica variada. 

De uma forma geral na área de desenvolvimento do projeto, com cerca de 2970 ha, predomina o uso 
agrícola com elevada expressividade (98,1 % da área de projeto). 

Quanto ao número de explorações e superfície agrícola utilizada, o Alentejo Central é, a seguir ao Baixo 
Alentejo, a sub-região que apresenta maior área de superfície agrícola utilizada (SAU) na região Alentejo; 
já no que se refere ao número de explorações, o Alentejo Central é das que possui menor número, só 
ultrapassando o Alentejo Litoral. Das freguesias analisadas, destaca-se Nossa Senhora de Machede com o 
maior quantitativo ao nível do número de explorações e Torre de Coelheiros com a maior área de SAU. 

No que se refere à SAU, considerando a divisão por classes, constata-se que o concelho de Évora se 
distingue dos restantes concelhos que integram a sub-região ao possuir dos maiores quantitativos nas duas 
últimas classes, 20 a <50 ha e ≥50 ha, somente sendo ultrapassado pelos concelhos de Estremoz e 
Montemor-o-Novo no primeiro caso e, novamente por Montemor-o-Novo na última classe de SAU. 

Em termos de análise concelhia, ressalta o facto do concelho de Évora apresentar um valor médio de SAU 
por exploração bastante superior, quer ao da região, quer ao da sub-região em que se insere. Já no que 
concerne às freguesias, destaca-se claramente a de Torre de Coelheiros com o quantitativo mais elevado. 

Quanto à natureza jurídica do produtor, verifica-se que, os responsáveis jurídicos e económicos das 
explorações agrícolas são esmagadoramente produtores singulares, sendo estes maioritariamente 
autónomos, o que significa que utilizam principalmente mão-de-obra familiar. No entanto, entre 1999 e 
2009, observa-se, em termos gerais, um aumento do número de sociedades agrícolas, mais expressivo nas 
explorações de maior dimensão e mais marcante quer na sub-região quer no concelho de Évora. 

A forma de exploração da SAU dominante é por conta própria (mais de 80 % das explorações e, em média, 
60 % da SAU). 

Em termos de composição da SAU, de acordo com os dados do RA 2009, destaca-se em todas as unidades 
territoriais analisadas (região, sub-região e concelho) a área ocupada pelas pastagens permanentes, 
seguida das terras aráveis, primordialmente pelas culturas temporárias. No que respeita ao número de 
explorações, os maiores quantitativos incidem em culturas permanentes nos territórios do Alentejo e 
Alentejo Central e nas terras aráveis no concelho de Évora. 

Relativamente ao tipo de culturas temporárias, verifica-se que, em superfície utilizada, os cereais para grão 
e as culturas forrageiras (suporte de nutrição herbácea do efetivo animal) predominam nas unidades 
territoriais analisadas (região, sub-região, concelho e freguesias). Já no que diz respeito ao tipo de culturas 
permanentes, é de salientar a importância do olival destinado à produção de azeitona para azeite (em área 
e número de explorações) em todas as unidades territoriais. Na freguesia de São Manços é de realçar a 
importância da vinha, onde em 5 explorações são dedicados 503 ha à viticultura. 

Quanto ao regadio, pela análise dos dados disponíveis (RA 2009), verifica-se que, face ao ano de 1999, 
houve um decréscimo em todas as unidades territoriais analisadas, quer do número de explorações, quer 
da superfície irrigável. A exceção reside na freguesia de Nossa Senhora de Machede onde, não obstante se 
verificar a redução do número de explorações, houve um aumento de 585 ha da superfície irrigável. 

Verifica-se que Évora possui maior percentagem de explorações com disponibilidade de rega quando 
comparado com a sub-região. É ainda de referir que o sistema de rega preponderante nas explorações é 
claramente o individual, com valores que ultrapassam os 80 %. 

Ao analisar a ocupação cultural das superfícies regadas, tendo em conta os dados disponíveis de 2009, 
verifica-se que as culturas temporárias possuem os quantitativos mais relevantes em termos de área, nas 
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unidades territoriais analisadas (região, sub-região e concelho). Com menos significado surgem as 
pastagens permanentes, quer em termos de área, quer em termos de número de explorações. 

Quanto às culturas temporárias regadas, os cereais para grão são as culturas com maior área regada na 
região do Alentejo, sub-região e concelho de Évora, ultrapassando 50 % do total, sendo o método de rega 
mais utilizado o de sob-pressão, por aspersão. 

No que concerne às culturas permanentes regadas, predomina a vinha (para produção de vinho) na sub-
região do Alentejo Central e concelho de Évora imediatamente seguida do olival (praticamente na sua 
totalidade para a produção de azeite), sendo o método de rega mais utilizado a rega localizada. 

Relativamente à área de projeto destacam-se as culturas anuais de sequeiro, com cerca de 70 % da 
ocupação, seguidas das culturas anuais de regadio e vinha de regadio que totalizam, em conjunto cerca de 
25 % da área de projeto (12,6 % cada), sendo ainda de referir, o olival e vinha de sequeiro que ocupam, 
em conjunto, apenas 3,5 % da referida área. 

No que diz respeito à atividade pecuária, pode constatar-se a sua presença em grande parte das 
explorações. Nas explorações agrícolas com efetivo animal, predominam o efetivo avícola e o ovino quer a 
nível regional, sub-regional, concelhio e nas freguesias de Nossa Senhora de Machede e de Horta das 
Figueiras. Nas freguesias de São Manços e de Torre de Coelheiros assumem maior importância as 
explorações que possuem efetivo bovino. É no entanto de salientar o decréscimo generalizado do número 
de explorações com efetivo animal em todas as unidades territoriais, de 1999 para 2009.  

Quanto às máquinas agrícolas, em 2009 82% das explorações em Portugal utilizavam tratores no 
desempenho da sua atividade agrícola, mais 2 pontos percentuais do que em 1999. Verifica-se também 
que é esta a tipologia de máquina mais utilizada nos trabalhos agrícolas em todas as unidades territoriais 
analisadas (região, sub-região, concelho e freguesias), com valores que rondam os 80 %, sendo a tipologia 
de máquinas agrícolas a evidenciar em 2009, o acréscimo mais significativo, face a 1999. 

Tendo em conta os dados disponíveis (RA 2009) verifica-se que a freguesia com maior número de 
explorações agrícolas que possuem maquinaria agrícola própria é a de Nossa Senhora de Machede, sendo 
a de Horta das Figueiras a que possui menos. 

A população agrícola total das unidades territoriais sofreu uma diminuição face a 1999, sendo a situação 
mais gravosa na freguesia de São Manços (menos 246 pessoas). A única exceção reside na freguesia de 
Horta das Figueiras, que viu aumentar a população agrícola em 21 pessoas. 

Em resultado da análise inter e intra-concelhia efetuada, verifica-se que os produtores representam 
aproximadamente 40 % da população agrícola total, sendo maioritariamente do sexo masculino (cerca de 
80 % dos produtores em todas as unidades territoriais). 

Relativamente à idade, constata-se que o grupo dos produtores agrícolas se encontra fortemente 
envelhecido, notando-se que a classe etária preponderante é a dos 65 e mais anos com quantitativos que 
ultrapassam os 50 % na região, sub-região e freguesias de São Manços e Horta das Figueiras. 

Relativamente aos níveis de instrução, o ensino básico é o que assume maior importância, com valores 
percentuais na ordem dos 70 % na freguesia de São Manços. Constata-se que, comparativamente aos 
dados de 1999, se verificou um aumento dos produtores agrícolas singulares nos níveis de instrução mais 
elevados (secundário e superior), bem como uma diminuição no nível de escolaridade “nenhum”. 

Quanto ao tempo de atividade agrícola, a maior parte dos produtores assume em 2009, predominantemente 
a atividade agrícola a tempo parcial (com ênfase, em termos de freguesias, para as de Nossa Senhora de 
Machede e de São Manços, com valores acima dos 90 %). 
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No que concerne à atividade remunerada exterior à exploração agrícola, verifica-se que a unidade territorial 
onde o número de produtores singulares apresenta valores mais significativos é a freguesia de Nossa 
Senhora de Machede, com quantitativos acima dos 20 % relativamente ao âmbito municipal. 

Relativamente à superfície agrícola utilizada (SAU) por unidade de trabalho ano (UTA) e de acordo com a 
análise dos dados disponíveis efetuada, destaca-se claramente a freguesia de Torre de Coelheiros como a 
que apresenta maior SAU por UTA; contrariamente, a freguesia com menor SAU por UTA é a Horta das 
Figueiras. 

 

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, 
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. 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. 

Das infraestruturas de projeto destaca-se a construção do novo reservatório (Reservatório da Espinheira) 
por ser a única estrutura a construir que se traduz num impacte negativo permanente, por implicar a perda 
definitiva da área de cultivo. No entanto, dado que a construção do novo reservatório ocorre numa área 
muito limitada, o impacte negativo resultante, apesar de ser permanente, é local, de magnitude reduzida 
e pouco significativo, além de que deverá ser devidamente compensado através de expropriações. 

Os impactes resultantes da perda de culturas não se deverão verificar, uma vez que os proprietários estarão 
ao corrente dos calendários de obra e poderão alterar o plano de cultivo em conformidade, quer prevenindo 
o seu cultivo, quer ajustando a calendarização das suas culturas. 

Na fase de exploração, a constituição de uma faixa, na zona de implantação das condutas, representa um 
impacte negativo, face às restrições às culturas arbóreas e arbustivas. Este impacte, 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 infraestruturas.  

Os impactes claramente positivos nos Agrossistemas decorrerão essencialmente na fase de exploração, 
com a beneficiação hídrica das propriedades, 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 da economia agrícola local, ao incremento do emprego agrícola e à mais-valia 
da propriedade rústica, uma vez que, pela disponibilidade de água haverá um incremento do seu valor 
comercial, impactes estes que serão muito significativos. 

Por último é de referir, que em termos de impactes cumulativos nos Agrossistemas, a exploração em 
simultâneo do bloco de rega de Évora e do Monte Novo 2, resulta num impacte positivo cumulativo muito 
significativo, na medida em que potencia as intensões dos projetos promovidos no âmbito da concretização 
do EFMA. 
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C. Conclusão 

Da análise dos impactes do projeto sobre fator ambiental Agrossistemas, conclui-se que na sua globalidade 
se apresenta ambientalmente viável e sustentável, não tendo sido identificado nenhum impacte que, pela 
sua gravidade, possa pôr em causa a sua realização. 

Por outro lado constata-se que os impactes resultantes da implantação do projeto são maioritariamente 
positivos, na fase de exploração, e 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. 

Em termos paisagísticos e de acordo com o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da 
Paisagem em Portugal Continental” de Cancela d'Abreu (2004), a área de estudo insere-se no Grande Grupo 
de Paisagem: R – Alentejo Central. Dentro deste grande grupo Unidades de Paisagem, num nível inferior, 
insere-se na unidade (104) “Campos Abertos de Évora”. 

“Campos Abertos de Évora” 

É uma unidade bastante homogénea, aberta e plana, ou muito suavemente ondulada. Contrastando 
com este domínio da expressão de horizontalidade, a colina da cidade de Évora destaca-se na 
peneplanície alentejana, atingindo cotas superiores aos 350 m de altitude, cuja presença acaba por 
determinar a identidade da envolvente, por ser visível de uma parte significativa desta unidade. 

A paisagem é ainda dominantemente agrícola e caracteriza-se pela predominância da cultura de 
cereais em regime extensivo, com zonas de pastagens (destinadas a bovinos e ovinos) e manchas 
de montado de sobro e azinho. O olival e as vinhas são outras culturas características desta 
paisagem. 

O fracionamento da propriedade não se traduz de forma significativa sobre a paisagem. Mantêm-
se a tradição latifundiária. Os montes salientam-se de forma clara na paisagem, pelo contraste. 

A sudeste de Évora tem-se assistido a alterações significativas do uso do solo, no geral 
correspondendo a uma intensificação dos sistemas produtivos, com a introdução do regadio 
(pivots), expansão da vinha, de eucaliptais, de olivais e pinhal, embora menos expressivo. 
Transformações associadas, em parte, ao empreendimento do Alqueva. 

Foram ainda identificadas subunidades homogéneas de paisagem, de acordo com as suas características 
biofísicas e ocupação do solo, que passam a descrever-se: 

 Área periurbana de Évora 
Corresponde à envolvente próxima do centro urbano de Évora, onde se tem registado uma 
progressiva ocupação de zonas agrícolas com bairros habitacionais, equipamentos, infraestruturas 
e zonas industriais, especialmente evidente para sul, dada a também existência do aeródromo, da 
linha férrea e também da ligação viária à capital. Esta ocupação determina relações e perspetivas 
visuais pouco abrangentes. As visibilidades para o exterior da Subunidade de Paisagem (SUP) 
apenas são possíveis a partir da sua periferia apesar do relevo ser dominantemente plano. 

 Vale da ribeira de N.ª Sr.ª Machede 
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Esta subunidade compreende um terreno bastante acidentado, a norte da área de projeto, cortado 
no sentido Sudoeste-Nordeste por diversas linhas de água que afluem à ribeira de Machede. Trata-
se de uma paisagem mais natural e agro-florestal do que agrícola. Os declives são mais acentuados, 
na qual é possível observar o característico montado de sobro ou azinho. A ocupação humana é 
reduzida. 

 Latifúndios de Évora 
É uma paisagem agrícola, plana e aberta, com cereais, pastagens e pouca vegetação arbórea. 
Dadas as várias culturas temporárias e a dominância das culturas de sequeiro. Os montes, alguns 
de grandes dimensões (Monte do Pereira, Vale de Moura), destacam-se em morros ou cumeadas 
dominantes. Algumas das casas principais das herdades refletem bem a carga histórica e a 
dimensão dos latifúndios a elas associados. 

 Campos de S. Manços 
O relevo apresenta-se mais diversificado, em contraste com a subunidade “Vale da ribeira de 
N.ª Sr.ª Machede”, na qual os solos são mais férteis (barros e solos calcários). Desenvolve-se, 
essencialmente, a sul da ribeira de Azambuja, perto de S. Manços, apresentando uma maior 
compartimentação, assente na pequena propriedade. Esta compartimentação é, aliás, atestada pela 
toponímia: Monte do Russo, Monte da Sardinha, Monte do Limpinho, Monte do Gaspar, Monte das 
Pereiras, Monte Novo da Serra, Monte Negro, Courela do Ventura, Courela do Inácio, Monte Novo 
do Messias, Monte do Cachupa, entre outros. 

Para além de S. Manços, apenas são de referir diversas habitações de carácter rural, associadas a 
pequenas propriedades bem delimitadas, nas quais é possível observar policulturas de regadio, 
vinha e olival. 

A sul da ribeira de Azambuja a paisagem aberta com pouca vegetação arbórea, característica da 
subunidade “Latifúndios de Évora”, dá lugar a uma peneplanície mais movimentada na qual é 
possível observar o característico montado de sobro ou azinho. Passa a dominar o uso agroflorestal 
com as pastagens, de sequeiro, em subcoberto do montado. 

 Centro histórico de Évora 
A cidade de Évora, a norte desta unidade de paisagem (Campos Abertos de Évora), tem o seu 
centro histórico localizado numa colina que atinge cerca de 300 m de altitude. A cidade intra-muros, 
classificada em 1986 pela UNESCO como “Património da Humanidade” pelo seu elevado valor 
urbanístico e arquitetónico. 

 

A.2 Análise visual da paisagem 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros: 
Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. Estes foram avaliados para uma faixa de 3 km em 
redor das componentes do projeto. No que respeita a esta análise, a área de estudo, de acordo com a 
cartografia, define-se da forma que a seguir se refere. 

A.2.1. Qualidade visual da paisagem 

Genericamente é um território que tende para um predomínio de ocorrência de áreas com Qualidade Visual 
“Média”, função da presença de uma matriz agrícola. As classes de “Média” e “Elevada”, em conjunto, 
representam cerca de 93 % da área de estudo. 

Na classe de Qualidade Visual “Elevada”, integram-se valores visuais que apresentam menor ação antrópica 
e correspondem às áreas de culturas permanentes, de sobreiro e de azinheira. Representa cerca de 39 % 
da Área de Estudo, e surge concentrada sobretudo na área do projeto. Nesta classe insere-se ainda o centro 
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histórico de Évora, cidade intra-muros, classificada em 1986 pela UNESCO como “Património da 
Humanidade” pelo seu elevado valor urbanístico e arquitetónico. 

Na classe de Qualidade Visual “Baixa” surgem áreas que revelam menor interesse visual. São muito pontuais 
na área de estudo. A que apresenta maior expressão circunda o centro histórico de Évora e corresponde à 
área periurbana. 

As componentes principais do projeto localizam-se na classe de Qualidade Visual “Elevada”. 

A.2.2. Capacidade de absorção visual 

A área em estudo tende maioritariamente para apresentar Capacidade de Absorção Visual “Elevada”. 
Pontualmente ocorrem áreas com Capacidade de Absorção Visual “Média”. 

As componentes do projeto rede secundária e conduta elevatória inserem-se na classe de Capacidade de 
Absorção Visual “Elevada”. No caso do reservatório da Espinheira, estação de filtragem e conduta de 
descarga e restabelecimento viário inserem-se na classe de “Média”, de que se destacam: a serra da 
Espinheira, zona periurbana de Évora, cabeço do marco geodésico “Azinhal” e o vértice geodésico da 
“Vigia”. 

A.2.3. Sensibilidade visual 

O território em análise, e definido pela área de estudo, caracteriza-se, quanto a este parâmetro, como 
apresentando maioritariamente Sensibilidade Visual “Baixa”. A zona central da área de estudo, coincidente 
com a grande parte do bloco de rega, insere-se na classe de Sensibilidade Visual “Média”. Pontualmente 
ocorrem áreas inseridas na classe de “Baixa”, de que se destaca principalmente a área periurbana de Évora. 

As componentes do projeto rede secundária e conduta elevatória inserem-se na classe de Sensibilidade 
Visual “Média”. No caso do reservatório da Espinheira, estação de filtragem e conduta de descarga inserem-
se na classe de “Elevada”. 

 

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. Progressivamente, as referidas ações, vão-se também 
traduzindo em/ou constituindo, como impactes visuais. As alterações, embora gerados durante a fase de 
construção, permanecem, no caso de algumas componentes do projeto, durante a fase de exploração. Os 
impactes identificados são os que de seguida se referem. 

 

B.1. Fase de construção 

Durante esta fase ocorrerão impactes negativos de carácter temporário a permanente, cuja magnitude de 
ocorrência, temporal e espacialmente, dependem da intensidade da ação, ou seja, do grau de 
desorganização do espaço, gerador de descontinuidade funcional, bem como do grau de visibilidade para 
a área de intervenção. Assim, os impactes identificados são os que de seguida se referem. 

B.1.1. Impactes estruturais e funcionais 

São impactes associados, neste caso, fundamentalmente à destruição da vegetação existente e às 
alterações de topografia. A construção do reservatório da Espinheira é a situação em que o impacte negativo 
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tenderá para significativo, quer ao nível da alteração do relevo, com um aterro máximo de 6,6 m acima da 
topografia existente, quer ao nível do abate de azinheiras. 

Nas restantes situações, os impactes classificam-se como: 

 Remoção do coberto vegetal herbáceo e arbustivo – desmatação 
Impacte negativo, direto, certo, local, temporário a permanente, reversível a irreversível, magnitude 
reduzida e pouco significativo. 

 Remoção do coberto vegetal arbóreo – desflorestação 
Impacte negativo, direto, certo, local, temporário a permanente, reversível a irreversível, magnitude 
reduzida e pouco significativo. 

 Alteração da morfologia 
Impacte negativo, certo, local, temporário a permanente, reversível a irreversível, magnitude 
reduzida a média e pouco significativo. 

B.1.2. Impactes visuais 

No caso da conduta elevatória, com cerca de 1 283 m de extensão, a bacia visual potencial, pese embora 
a sua expressão na cartografia apresentada, que excede, incorretamente, os 3 km de raio, o impacte visual 
negativo far-se-á sentir localmente, de forma mais significativa. No que seria a bacia visual dos 
3 km, é sobre o quadrante N-E, área com qualidade visual “Média”, que o impacte terá maior consistência, 
ou seja, a visibilidade sobre o projeto é contínua. 

No que se refere ao reservatório da Espinheira, com 3,5 ha de área afetada, o impacte faz-se sentir sobre 
o território de forma mais significativa. A bacia visual é semelhante à da conduta elevatória, mas o impacte 
faz-se sobre uma área maior e com maior continuidade. Na envolvente local mais próxima é onde o impacte 
local será mais relevante, não só pela proximidade mas por incidir sobre área de qualidade visual “Elevada”; 
porém é sobre quadrante N-E, área com qualidade visual “Média”, que o impacte visual negativo se 
manifesta espacialmente de forma contínua. O impacte visual, temporário, tenderá, ainda que 
pontualmente, para significativo. 

No caso da rede de rega secundária, de acordo com a bacia visual potencial apresentada, se a intervenção 
decorresse em simultâneo em toda a extensão do traçado proposto para a rede, o impacte teria grande 
expressão sobre o território circunscrito pela área de estudo. Dado que as intervenções decorrem 
pontualmente e em extensões relativamente pequenas, a par da perturbação se fazer praticamente ao nível 
do solo, o impacte visual será negativo, mas não se considera que o mesmo possa ser significativo. 

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 a média 
magnitude e pouco significativo a significativo (reservatório da Espinheira). 

 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. 
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B.2. Fase de exploração 

Durante esta fase, os impactes são de natureza visual e decorrem fundamentalmente do carácter visual 
intrusivo e permanente das componentes que se encontram visíveis e que têm alguma expressão, como é 
o caso do reservatório da Espinheira, da estação de filtragem e do restabelecimento viário. 

Impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local, reduzida magnitude e 
pouco significativo. 

 

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. 

Serão de prever impactes semelhantes aos da fase de construção, que resultarão fundamentalmente da 
perturbação causada pela circulação de máquinas e reposição do relevo no caso do reservatório da 
Espinheira. 

 

B.4. Impactes cumulativos 

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença na área de estudo de outros 
projetos, de igual ou de diferente tipologia, ou outras perturbações que contribuam para a alteração 
estrutural, funcional e perda de qualidade visual da Paisagem. 

No que se refere a esta natureza de impactes destacam-se os projetos da Nova Ligação entre Évora Norte 
e Elvas/Caia, de diferente tipologia, e os projetos de regadio, existentes, no âmbito do EFMA e de igual 
tipologia. 

Na fase de construção, o único projeto que poderá ter algum impacte sobre a área de estudo será o projeto 
da Nova Ligação entre Évora Norte e Elvas/Caia. Contudo, apenas se verifica uma sobreposição das 
respetivas áreas de estudo de forma muito marginal, sobre a N254, a NNE de Évora. Nestes termos, não 
são esperados impactes cumulativos significativos, não devendo sequer as intervenções decorrer, temporal 
ou espacialmente, em simultâneo. 

Na fase de exploração, a presença conjunta das diversas componentes do projeto em avaliação na área de 
estudo, não representa um impacte cumulativo que se possa considerar significativo. 

No que se refere aos impactes cumulativos com outros projetos de igual tipologia, destaca-se o do Bloco 
de Rega de Monte Novo, existente, no âmbito do EFMA. Localiza-se imediatamente a Nascente do projeto 
em avaliação, quase em continuidade, partilhando algumas infraestruturas (estação elevatória 2 e conduta 
elevatória) inclusive as áreas de regadio, determinadas pelo Bloco de Rega de Évora. Os seus efeitos 
acrescem à área de regadio do Bloco de Rega de Monte Novo. 

Neste contexto, a entrada em exploração do Bloco de Rega de Évora 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. Essa alteração advém fundamentalmente da conversão 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 
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culturas. Consequentemente, pode ocorrer uma alteração, estrutural e visual, significativa do padrão 
cultural da paisagem com redução da diversidade, contraste visual e leitura da paisagem. 

O contraste visual numa paisagem regada é ainda menor que numa paisagem de sequeiro, uma vez que 
numa paisagem de sequeiro é possível “ler” e distinguir visualmente as variações sazonais, ao passo que 
numa paisagem regada há uma maior constância estrutural e até cromática ao longo do ano. 

Esta alteração será tanto mais negativa, quanto os beneficiários nos diversos perímetros optem por explorar 
culturas semelhantes, conduzindo a uma maior homogeneidade da paisagem. A introdução de novas áreas 
regadas com recurso a pivots implica um novo desenho numa paisagem que atualmente é 68% de sequeiro. 
Esse desenho prende-se com a junção de parcelas agrícolas e com a definição de “círculos” de culturas 
regadas descritos pelos próprios pivots, atribuindo um cariz menos natural (apesar de tudo as culturas de 
sequeiro transmitem um aspeto mais naturalizado), associado às formas geométricas agora definidas. 

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. Tomados isoladamente, o solo e a topografia condicionam 
fortemente a ocupação do solo e as práticas agrícolas adotadas. As especificidades próprias de cada bloco 
de rega também ditarão as opções culturais a serem tomadas pelos beneficiários, que contribuirão 
grandemente para a magnitude deste impacte cumulativo dos blocos de rega sobre a 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. 

Tendo em consideração o exposto, para a área de estudo, considera-se que não se revela adequado, sem 
haver conhecimento do tipo de culturas futuras, uma pronúncia quanto ao impacte estrutural e visual 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. 

 

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. 

 

C.1. Elementos a apresentar previamente ao início da obra 

a) O projeto de iluminação exterior do Reservatório da Espinheira deve ser alterado quanto às 
soluções propostas. O projeto de iluminação exterior deve acautelar todas as situações que 
conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. 
Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro 
plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. 

b) Deverão ser apresentadas as soluções de revestimento exterior e cobertura do Edifício da 
Estação Elevatória que se deverão pautar por materiais e tonalidade tendencialmente neutras 
e de baixa refletância. 

c) Apresentação do Projeto de Integração Paisagística do Edifício da Estação Elevatória. 
O projeto deve ser apresentado na qualidade de projeto de execução autónomo com as devidas 
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peças desenhadas e escritas e com os cortes e pormenores adequados. Deve ainda constar o 
Mapa de Quantidades e o Programa de Manutenção e respetivo cronograma para a fase de 
garantia. 

d) Apresentação do Projeto de Integração Paisagística do Reservatório da Espinheira com a 
componente arbórea, que deve desenvolver-se ao longo dos acessos previstos e na base do 
talude do reservatório e ao longo da vedação. Nas peças desenhadas devem constar as árvores 
existentes e as que foram objeto de abate assim como a relação das passíveis de transplante. 
O projeto deve ser apresentado na qualidade de projeto de execução autónomo com as devidas 
peças desenhadas e escritas e com os cortes e pormenores adequados. Deve ainda constar o 
Mapa de Quantidades e o Programa de Manutenção e respetivo cronograma para a fase de 
garantia. 

 

C.2. Medidas de minimização 

Fase de obra/construção 

 Antes de se proceder a qualquer trabalho, deve ser delimitado o perímetro das áreas a 
intervencionar, reduzidas ao mínimo indispensável, para além do qual não deve haver qualquer 
perturbação de solos e vegetação. A balizagem deve ser realizada com recurso a fitas/redes 
de sinalização. Deve ser contínua, na extensão em obra, e sucessivamente reutilizada para o 
troço seguinte, quando no caso das infraestruturas lineares. Deve manter-se sempre visível e 
em boas condições durante toda a obra, devendo apenas ser retirada findos os trabalhos de 
recuperação e integração paisagística. (FO1 e FO22) 

 Todos os exemplares arbóreos – azinheira, sobreiro e de espécies presentes nas galerias 
ripícolas - e arbustivos, nestes últimos quando aplicável, 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, quando aplicável, 
apenas na extensão voltada para o lado da intervenção. (FO20) 

 As ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal deverão ser reduzidas 
ao mínimo indispensável à execução dos trabalhos. (FO22) 

 Em áreas onde não seja necessário efetuar movimentações de terras e, consequentemente, 
não sejam sujeitas a mobilização do solo, as operações de desmatação deverão ser efetuadas 
por corte raso, com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja 
necessário realizar movimentações de terras, as operações de desmatação deverão ser 
efetuadas por gradagem, com mistura do material cortado na camada superficial do solo. 
(FO23) 

 A decapagem da terra viva/vegetal deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve 
ser realizada em todas as áreas objeto de intervenção. 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. (FO 31) 
(MT1) 

 A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade 
da terra vegetal. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso 
e por camadas, sendo a espessura destas a definir consoante a especificidade em cada local. 
A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros 
materiais inertes e terras de escavação. 
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 A terra viva/vegetal deve ser armazenada e conservada 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, em particular nos casos da construção do 
reservatório. Deverá ser protegida de quaisquer ações de compactação por máquinas em obra. 
(MT1) (MT2) 

 O estaleiro deve ser localizado numa área mais central da intervenção, de modo a ficar 
equidistante às diversas frentes de trabalhos, ou pelo menos às que representam maiores 
necessidades logísticas, minimizando-se a circulação de veículos e materiais durante a obra. 

 A abertura das valas deve ser realizada sobre a mesma ao longo do seu eixo longitudinal ou 
partir dos acessos, quando aplicável, devendo a máquina permanecer no acesso. A terra 
vegetal deve ser depositada de um lado, num cordão longitudinal paralelo à vala, totalmente 
separada da terra de escavação, forma a não haver qualquer mistura de terras de qualidade 
e natureza distinta. (MT2) 

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

 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. 

 Apresentação do Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas pela Empreitada para 
aprovação. Nele deve constar cartografia com a identificação dos locais a recuperar e as 
medidas que serão tomadas, para cada um dos locais, de acordo com as necessidades e grau 
de afetação – limpeza de todos os materiais, descompactação, aplicação de terra vegetal e 
sementeiras e plantações de reposição, se aplicável. As espécies vegetais a utilizar devem ser 
autóctones locais. As árvores e arbustos a plantar deverão ser exemplares novos, sãos, com 
pelo menos dois anos de viveiro, bem conformados, com plumagem e flecha intacta, raízes 
bem desenvolvidas e em bom estado sanitário. No caso das linhas de água atravessadas deve 
ser considerado a aplicação de técnicas de engenharia natural – que não se reduzam à 
utilização de enrocamentos, mas sim à utilização de madeira e vegetação - de forma a 
estabilizar e consolidar os taludes das margens de forma naturalizada. As medidas a realizar 
devem ter representação gráfica em peças desenhadas com detalhe de projeto de execução. 
Deve ser apresentado um cronograma de ações para a Fase de Manutenção. Neste âmbito, a 
documentação a apresentar deve ainda integrar as responsabilidades pós-intervenção. 

 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. O mesmo deve conter um registo mais exigente no que se refere às 
intervenções nas linhas de água. 

 

D. Conclusão 

O projeto de Execução do Circuito Hidráulico de Évora e respetivo Bloco de Rega integra as seguintes 
infraestruturas: 
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 Sistema elevatório 
 Conduta elevatória 
 Reservatório da Espinheira 
 Sistema de filtragem 
 Rede de rega do bloco de Évora 

O Circuito Hidráulico de Évora tem a sua origem na Estação Elevatória EE2 do perímetro de rega do Monte 
Novo. A água provém do reservatório R2 do Bloco de Rega do Monte Novo, já existente, e irá beneficiar 
uma área com cerca de 2970 hectares, a Este da cidade de Évora. 

A Área de Estudo caracteriza-se por apresentar maioritariamente Qualidade Visual “Média”. No entanto, o 
projeto em avaliação sobrepõe-se na sua grande maioria a área considerada como inserida na classe de 
‘Elevada’. A classe de ‘Baixa’ tem uma expressão muito reduzida em toda a Área de Estudo e ocorre muito 
pontualmente, podendo destacar-se a área periurbana de Évora, pela sua maior expressão. 

No que se refere à avaliação de impactes, na fase de construção ocorrerão impactes de natureza 
estrutural e visual. 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. 

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. Os impactes mais pronunciados, serão 
contudo, nas intervenções previstas executar no âmbito da construção do reservatório da Espinheira. 

Pese embora, as intervenções ocorrerem por grande parte da Área e Estudo, no seu conjunto contribuem 
necessariamente, e temporariamente, para a perda de qualidade cénica do local. Os impactes, pela pequena 
escala de intervenção, se, e quando significativos, sê-lo-ão de forma muito localizado, devendo-se não 
tanto à maior ou menor presença de observadores, mas devido às intervenções ocorrerem em áreas com 
Qualidade Visual Elevada. 

Na fase de exploração, os impactes decorrem da presença permanente das diversas componentes do 
projeto. Contudo, face à sua dimensão, e expressão sobre o território, não se considera que possam 
constituir-se como significativos. 

No que se refere aos impactes cumulativos destacam-se os projetos da Nova Ligação entre Évora Norte 
e Elvas/Caia, de diferente tipologia, e os projetos de regadio, existentes, no âmbito do Empreendimento de 
Fins Múltiplos de Alqueva e de igual tipologia. 

 

Na fase de construção, o único projeto que poderá ter algum impacte sobre a Área de Estudo será o projeto 
da Nova Ligação entre Évora Norte e Elvas/Caia. Contudo, apenas se verifica uma sobreposição das 
respetivas áreas de estudo de forma muito marginal, sobre a N254, na proximidade do Bairro de Degebe, 
a NNE de Évora. Nestes termos, não são esperados impactes cumulativos significativos, não devendo sequer 
decorrer temporalmente, ou espacialmente, em simultâneo. 

Na Fase de Exploração, a presença conjunta das diversas componentes do projeto em avaliação na área 
de estudo, não representa um impacte cumulativo que se possa considerar significativo. 

No que se refere aos impactes cumulativos com outros projetos, de igual tipologia, destaca-se o do Bloco 
de Rega de Monte Novo, existente, no âmbito do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva. Localiza-
se imediatamente a Nascente do projeto em avaliação, quase em continuidade, partilhando algumas 
infraestruturas (estação elevatória 2 e conduta elevatória) inclusive as áreas de regadio, determinadas pelo 
Bloco de Rega de Évora. Os seus efeitos acrescem à área de regadio do Bloco de Rega de Monte Novo. 
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Neste contexto, a entrada em exploração do Bloco de Rega de Évora 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. Essa alteração advém fundamentalmente da conversão 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, estrutural e visual, significativa do padrão cultural da 
Paisagem com redução da diversidade, contraste visual e leitura da paisagem. 

O contraste visual numa paisagem regada é ainda menor que numa paisagem de sequeiro, uma vez que 
numa paisagem de sequeiro é possível “ler” e distinguir visualmente as variações sazonais, ao passo que 
numa paisagem regada há uma maior constância estrutural e até cromática ao longo do ano. 

Esta alteração será tanto mais negativa quanto os beneficiários nos diversos perímetros optem por explorar 
culturas semelhantes, conduzindo a uma maior homogeneidade da paisagem. A introdução de novas áreas 
regadas com recurso a pivots implica um novo desenho numa paisagem que atualmente é 68% de sequeiro. 
Esse desenho prende-se com a junção de parcelas agrícolas e com a definição de “círculos” de culturas 
regadas descritos pelos próprios pivots, atribuindo um cariz menos natural (apesar de tudo as culturas de 
sequeiro transmitem um aspeto mais naturalizado) associado às formas geométricas agora definidas. 

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. Tomados isoladamente, o solo e a topografia condicionam 
fortemente a ocupação do solo e as práticas agrícolas adotadas. As especificidades próprias de cada Bloco 
de Rega também ditarão as opções culturais a serem tomadas pelos beneficiários contribuirão grandemente 
para a magnitude deste impacte cumulativo dos blocos de rega sobre a 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. 

Tendo em consideração o exposto, para a Área de Estudo, considera-se que não se revela adequado, sem 
haver conhecimento do tipo de culturas futuras, uma pronúncia quanto ao impacte estrutural e visual 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, o parecer é favorável à execução do projeto de 
execução do Circuito Hidráulico de Évora 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 deste parecer. 

 

6.10. PATRIMÓNIO CULTURAL 

A. Caracterização da situação de referência 

No que concerne ao fator ambiental Património Cultural, para a elaboração do EIA foram desenvolvidos 
trabalhos arqueológicos que seguiram a metodologia definida na Circular do “Termos de Referência para o 
Descritor do Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental” de 10 de setembro de 2004 e no 
“Guia Técnico para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental de Projetos do EFMA”, de 2008. 
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A elaboração da descrição relativa a este fator compreendeu três etapas: a pesquisa documental, «realizada 
previamente ao trabalho de campo e que permite reconhecer as ocorrências patrimoniais pré-existentes na 
área afeta ao Projeto»; a prospeção arqueológica da área de implantação do projeto; e a sistematização e 
registo da informação obtida nestes trabalhos «sob a forma de inventário». 

No Anexo VI do EIA são apresentadas as fichas de sítio resultantes do trabalho em campo e no 
Desenho 11 (Esc. 1:25 000) encontram-se «assinaladas as ocorrências patrimoniais com pontos e, nos 
casos em que as manchas de dispersão de materiais arqueológicos têm expressão territorial significativa, 
cartografam-se as respetivas manchas». 

Esclarece o EIA que a área de estudo considerada para a pesquisa bibliográfica, «corresponde precisamente 
à (AE) Área de Estudo balizada e cartografada para o presente estudo, com o objetivo de contextualizar e 
caracterizar arqueologicamente toda a área de incidência direta e a envolvente do Projeto», consistindo a 
área de projeto na «zona diretamente abrangida pela implementação da rede primária e rede secundária 
de rega». 

Os posteriores trabalhos de campo consistiram na realização da prospeção arqueológica sistemática na área 
de «incidência direta da totalidade das infraestruturas previstas no projeto (50 metros a contar do eixo 
central de implantação da rede secundária dos adutores da rede de rega e infraestruturas de 
armazenamento de água) e ainda um corredor de 200 metros no caso da rede primária». Fora destes 
corredores foi ainda efetuada prospeção arqueológica sistemática, por amostragem, da área a ser 
convertida em regadio, num total de cerca de 1260 ha, tendo sido seguidos critérios de seleção que 
«privilegiaram indicações geomorfológicas, toponímicas, hipsométricas bem como as fontes orais». 

O EIA considerou dentro da AE «como zonas de afetação direta os sítios localizados a menos de cinco 
metros de distância do eixo das redes do Projeto, e como possível afetação indireta os sítios localizados a 
mais de cinco metros de distância e a menos de 25 metros, em relação ao eixo das redes do Projeto». 

Apresenta uma «Caraterização histórica da área em estudo» onde exibe uma «breve síntese da história da 
região onde se insere o Projeto», destacando a «herança de grande interesse científico e patrimonial 
acumulada desde o Paleolítico até à Época Moderna». Data do Paleolítico Médio, cerca de há 50 mil anos, 
a «mais antiga ocupação humana conhecida no território de Évora», salientando que pouco mais se conhece 
do «Paleolítico regional». A partir do «Neolítico Antigo, há cerca de 8000-7000 anos, verifica-se um 
crescendo de vestígios arqueológicos correspondentes ao povoamento da região», começando a alteração 
humana da paisagem, nomeadamente com a construção dos monumentos megalíticos. 

Refere que durante o domínio romano a Ebora Liberalitas Julia, atual Évora, estava integrada na província 
da Lusitânia e que «durante o domínio visigótico, a partir do século VI, que se constrói a primeira sé e que 
se retoma o nome de Évora» e que «entre 711 e 716, depois de varias incursões, Évora é conquistada 
pelos muçulmanos» que a designavam como Yabura. Será conquistada definitivamente em 1165 no reinado 
de D. Afonso Henriques, que lhe concede foral, tornando-se numa das mais prósperas cidades do reino de 
Portugal, «principalmente durante a dinastia de Avis (1385-1580), em que foi residência régia durante 
longos períodos». O século XVIII marca o início do declínio da cidade, com a extinção da Universidade de 
Évora em 1759, «na sequência da expulsão dos Jesuítas do país por ordem do Marquês de Pombal». 

Mais próximo da área do projeto, o EIA refere a importância da localidade de S. Manços «como um sítio de 
declarada riqueza histórica e arqueológica», que poderia ter constituído um vicus no período romano. 

De acordo com o EIA, para a elaboração deste fator ambiental foram considerados como relevantes os 
materiais, sítios e estruturas. O trabalho de campo efetuado «consistiu na prospeção sistemática da área 
de estudo, tendo como objetivo a relocalização das ocorrências identificadas na fase de pesquisa 
documental, assim como na identificação de novos vestígios não referenciados nas fontes de informação». 
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Relativamente à visibilidade no momento da prospeção, o solo encontrava-se com «coberto vegetal elevado 
e denso, o que dificultou, nalguns casos, e impediu, noutros, a observação direta do solo», sendo a 
observação dificultada pela vedação das propriedades, «tendo-se tornado necessário proceder a contactos 
prévios com os proprietários». O EIA salienta que nas primeiras áreas referenciadas «o nível de observação 
foi reduzido, tendo sido somente possível registar a presença das estruturas construídas em altura». 

Os trabalhos da pesquisa documental revelaram a existência dentro da Área de Estudo de 37 ocorrências 
patrimoniais. No entanto, após o trabalho de campo foram contabilizados 60 sítios, enquadrando-se 36 na 
categoria arqueológico, 14 arquitetónicos e 10 etnográficos. 

Refira-se que nos registos efetuados para o EIA «foram diferenciadas as ocorrências relocalizadas dos sítios 
inéditos, sendo que na ficha de campo o número de inventário aparece precedido pelas letras I (Inédito) e 
R (Relocalização)» tendo sido considerado mencionar os «registos não identificados em campo mas 
constantes na pesquisa Documental (D)». 

O trabalho de campo iniciou-se tendo como primeiro objetivo a verificação dos dados recolhidos e que se 
localizavam próximos a infraestruturas a construir. Paralelamente desenvolveram-se prospeções 
sistemáticas tanto na área dos corredores das futuras infraestruturas como na área do perímetro a regar. 
Este trabalho permitiu relocalizar na Área do Projeto (AP), 14 elementos patrimoniais identificados na fase 
de pesquisa bibliográfica e ainda mais 23 elementos inéditos.  

O EIA informa «igualmente que fora da Área de Estudo, localizado a Este da barragem do Torres em plena 
cota submersa foi avistada a Anta da Herdade do Vale da Moura 3» o que «não faz prever qualquer tipo 
de possível afetação mesmo que indireta e por este motivo não foi inventariado este monumento». 

Sublinha ainda que os resultados da prospeção «documentam no que respeita às ocorrências de cariz 
arqueológico, prevalência de cronologia Neolítico e Calcolítico com o registo de monumentos megalíticos e 
pedras com covinhas, bem como sítios de cronologia romana, nomeadamente habitats e achados cerâmicos 
isolados». 

Relata ainda que das «37 ocorrências identificadas na pesquisa documental aproximadamente metade (23 
ocorrências) não foram relocalizadas devido a diversos fatores» referindo, nomeadamente a situação das 
«ocorrências a grande distância das infraestruturas a construir» (6, 7, 8, 12, 14, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 
32, 37, 38, 39 e 40) e a má «visibilidade da superfície do solo e difícil progressão pedestre» no caso da 
ocorrência 30. Refere ainda a ausência de vestígios arqueológicos à superfície do solo para as ocorrências 
1, 2, 5, 26 e 28, «apesar das condições de visibilidade do terreno». 

Constatou-se que no EIA não se faz menção ao CNS 25499, referente à Anta da Chaminé, elemento 
patrimonial situado nos limites da área de incidência do projeto de regadio, e que é composto por uma 
câmara com 3 m de diâmetro em que se conservam in situ quatro dos esteios deste monumento megalítico. 

Igualmente não consta o sítio CNS 26077, Casa Branca 2, possível habitat de cronologia romana, onde foi 
identificada cerâmica de construção e comum, situado na área de estudo do projeto. Ainda na área de 
estudo não foram identificados pelo EIA os CNS 1958, Anta da Mesquita e CNS 25492, Anta da Curraleira. 
Também na área de estudo do projeto não foi identificada pelo EIA a ocorrência CNS 26955, Monte do 
Serralheira 3, achado avulso correspondente a uma pedra de lagar.  

Note-se que relativamente ao sítio D 27, villa romana Monte do Gabriel 1 situada na área de estudo do 
projeto, não consta no EIA a referência ao correspondente CNS 20833. Também para as ocorrências D 6, 
Monte da Lagoa 1, e D 7, Monte da Lagoa 2, situadas na área de incidência do projeto de regadio, não se 
encontram referenciados os respetivos CNS 33129 e CNS 27244. Quanto ao sítio R 10, Coelheira, habitat 
neolítico-calcolítico localizado dentro da área de incidência do projeto de regadio, o CNS que consta na 
ficha de sítio do EIA não é o correspondente a esta ocorrência, sendo o correto o CNS 26365.  
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Também para o sítio D 40, habitat neolítico-calcolítico, Courela do Inácio, não consta no EIA a identificação 
do correspondente CNS 26372, mas note-se que esta ocorrência não se encontra dentro da área de 
incidência do projeto. 

Quanto à ocorrência R 36, Serra de Baixo 1, eventual povoado neolítico-calcolítico, esta designação 
toponímica é a mesma que a do próximo CNS 20832, correspondente a uma villa romana situada a cerca 
de 2 km a nordeste desta ocorrência, e que foi objeto de sondagens arqueológicas em 2005 no âmbito da 
minimização de impactes do Bloco de Rega do Monte Novo. Esta ocorrência não pode assim corresponder 
à relocalização do mencionado segundo sítio arqueológico. 

Não se compreende a inserção da ocorrência R 35, que se tratará de uma relocalização, dado que de acordo 
com a ficha apresentada corresponde a um usual «charco de água» não apresentando o EIA qualquer 
justificação para o eventual interesse cultural do mesmo. 

Em síntese, de acordo com o EIA, das 23 das ocorrências identificadas na pesquisa documental não foram 
detetadas/relocalizadas nos trabalhos de campo, sobretudo devido à má visibilidade do solo, as seguintes: 
1-2; 5-8; 12; 14; 21-22; 24-29; 31-32; 37-40. Foram ainda identificadas 23 ocorrências inéditas: 15-20; 
41-56; 58. Salienta ainda que foram relocalizadas as seguintes 14 ocorrências patrimoniais: 3-4; 9-11; 13; 
23; 33-36; 57; 59-60. 

Quanto ao valor patrimonial, o EIA não atribui valor Elevado a nenhuma das ocorrências inventariadas, 
referindo valor Médio a 26 das ocorrências inventariadas, Médio-Baixo a 19 ocorrências e Baixo às restantes 
15. 

O território em análise, a ser afetado por este empreendimento, apresenta sensibilidade no que se refere 
ao Património Cultural, o que se encontra atestado pelos diversos elementos de ocupação antrópica que 
deverão assim condicionar a implementação deste projeto. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Para a avaliação de impactes sobre o Património Cultural o EIA refere que «numa primeira fase procedeu-
se ao estabelecimento de uma hierarquia do interesse ou potencial, tendo em consideração vários 
parâmetros que caracterizam e descrevem os sítios arqueológicos e outros elementos patrimoniais». 

A «Fase de Construção» das várias componentes de projeto será aquela em que de acordo com o EIA 
ocorrerão as ações mais impactes, nomeadamente através das movimentações do solo, resultantes da 
«desmatação e limpeza do coberto vegetal, decapagem, abertura de valas, instalação de estaleiros, 
abertura de acessos à obra e movimentação de máquinas e equipamentos». O EIA considera assim estas 
«intervenções e obras [são] potencialmente geradoras de impactes, genericamente negativos, definitivos 
e irreversíveis». 

De acordo com a Avaliação Patrimonial de Impactes efetuada pelo EIA foram identificadas dez ocorrências 
«com significado patrimonial, das quais 6 têm impactes negativos diretos, 1 tem impactes negativos 
indiretos e 1 têm impactes indeterminados». 

Enumeram-se seguidamente as seis ocorrências patrimoniais com impactes diretos negativos: 

 n.º I 19, Monte do Pereira 2, estruturas hidráulicas, em que o eixo central da Rede de Rega situa-
se a 5 m da ocorrência, cujos impactes serão significativos; 

 n.º R 36, Serra de Baixo 1, povoado neolítico-calcolítico, que se situa a área de implantação do 
reservatório da Espinheira, cujos impactes serão significativos; 
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 n.º I 48, Serra da Espinheira 4, casal rústico romano, em que o eixo central da Rede de Rega situa-
se a 5 m do sítio, cuja área de dispersão de materiais apresenta de acordo com o EIA cerca de 5 
000 m2, cujos impactes serão significativos; 

 n.º I 49, Serra da Espinheira 5, pedra com «covinhas», em que o eixo central da Rede de Rega 
situa-se a 4 m da ocorrência, cujos impactes serão significativos; 

 n.º I 52, Igreja Nova 1, casa de habitação, em que o eixo central da Rede de Rega situa-se a 
2,5 m da ocorrência, cujos impactes serão pouco significativos; 

 n.º I 58, Vale da Moura 7, «pequeno troço de calçada, com cerca de 2,5 m de comprimento», em 
que o eixo central da Rede de Rega situa-se a 5 m da ocorrência, cujos impactes serão 
significativos. 

Foram identificados impactes indiretos na ocorrência patrimonial n.º I 54, Vale da Moura, monte arruinado, 
relativamente à qual o eixo central da Rede de Rega dista 16 m desta, avaliando o EIA estes impactes como 
«Insignificantes». Refere ainda impactes indeterminados quanto à ocorrência n.º D 28, Serra da Espinheira 
3, «conjunto pétreo junto a afloramento rochoso no topo da encosta sem alinhamento», que não foi 
relocalizado durante os trabalhos de campo, se bem que o EIA o situe a 
21,6 m do eixo central da Rede de Rega, considerando aqui os impactes como «Insignificantes». 

Para a «Fase de Exploração» o EIA considera de forma genérica as repercussões associadas «a atividades 
de reparação e de conservação nas condutas que podem obrigar à movimentação de terras em áreas 
limítrofes aos locais com impactes negativos diretos conhecidos» considerando poder existir «um potencial 
impacte patrimonial negativo nestas intervenções». Para a «Fase de Desativação» o EIA não considera 
serem expectáveis impactes. 

Em síntese, apesar das afetações diretas e indiretas identificadas, o EIA considera que desde que sejam 
cumpridas as medidas preconizadas, globalmente os impactes identificados para a Fase de Construção e 
de Exploração serão minimizáveis. 

 

C. Elementos a apresentar e Medidas de minimização 

Quanto a medidas de minimização, destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos 
esperados, o EIA apresenta o «acompanhamento arqueológico sistemático e presencial de todos os 
trabalhos que impliquem movimentações de terras, através da observação e registo das ações de 
desmatação, demolições, escavação, abertura de caminhos de acesso, construção de estaleiros, áreas de 
empréstimo e de depósitos de inertes e de solos, entre outros» como a principal medida geral de carácter 
eminentemente cautelar (AC 4, PPC 8 e PPC 9). 

Já como medidas específicas, o EIA propõe que antes do início da obra se proceda a «trabalhos de 
levantamento e registo para memória futura», das seguintes ocorrências patrimoniais: 

 n.º I 19 (Monte do Pereira 2); 
 n.º R 36 (Serra de Baixo 1); 
 n.º I 49 (Serra da Espinheira 5); 
 n.º I 52 Igreja Nova 1; 
 n.º I 54 Vale da Moura 6; 
 n.º I 58 Vale da Moura 7. 

Preconiza igualmente a realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico na área de afetação do sítio 
arqueológico n.º I 48, Serra da Espinheira 4, sem identificar se as mesmas deverão ser manuais ou poderão 
ser mecânicas (PATC 2). 
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Alerta para a sensibilidade do local do sítio n.º R36, Serra de Baixo 1, pelo que dado que durante os 
trabalhos de campo não foi possível «confirmar e localizar as ocorrências dispersas, anteriormente 
identificadas no local», preconiza aqui o acompanhamento cuidado da área «aquando da desmatação» 
e/ou «prospeções ou, eventualmente realizar sondagens arqueológicas de diagnóstico» (PATC 3). 
Considera-se que aqui se deverá proceder à execução de sondagens mecânicas de diagnóstico em fase 
prévia à obra. 

Quanto à ocorrência n.º D 28, Serra da Espinheira 3, considera-se que antes do início da obra se deverá 
proceder a nova tentativa de relocalização desta ocorrência patrimonial. 

 

Quadro 4 - Síntese das medidas de minimização dos impactes sobre o Património Cultural. 
[Fonte: EIA, RS, Quadro 10.1, p. 502] 

 
 

Na generalidade, considera-se que as medidas de minimização apresentadas pelo EIA são adequadas, 
devendo no entanto sofrer algumas alterações, nomeadamente no que concerne às medidas minimização 
específicas para a fase de obra e às relativas à fase de exploração, de modo a evitar e/ou minimizar os 
impactes originados pela reconversão da área para regadio, que tem levado a grandes transformações na 
topografia dos terrenos agrícolas. 

Seguidamente, referem-se os elementos que deverão ser apresentados, bem como as medidas de 
minimização que deverão ser adotadas, destinadas essencialmente a evitar e a minimizar os impactes 
negativos esperados. 
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C.1. Elementos a apresentar 

C.1.1 Previamente à autorização do projeto deverá ser remetida para análise e aprovação: 

Carta de Condicionantes com a integração de todos os elementos patrimoniais com 
interesse cultural, em que deverá ser revisto e corrigido o inventário apresentado no EIA, 
apresentando a implantação das ocorrências arqueológicas em falta e constantes da base 
de dados da DGPC (Endovélico), nomeadamente: CNS 25499, Anta da Chaminé; CNS 
26077, Casa Branca 2; CNS 1958, Anta da Mesquita; CNS 25492, Anta da Curraleira; e CNS 
26955, Monte do Serralheira 3. 

C.1.2 Deverá ser verificada, em sede de autorização: 

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) Alteração do Sistema de Gestão Ambiental, de forma a integrar todas as medidas e 
alterações preconizadas. Posteriormente, o SGA deve ser remetido à Autoridade de AIA 
para que conste do respetivo processo. 

C.1.3 Antes do início da obra deverá ser remetida, para análise e aprovação: 

Listagem com todas as ocorrências patrimoniais a vedar e a sinalizar. 

C.1.4 Previamente ao início da fase de exploração deverá ser remetida, para análise e aprovação: 

a) Código de boas práticas relativo às condicionantes ambientais da área do projeto, 
nomeadamente aos valores patrimoniais em presença a salvaguardar. 

b) Plano de comunicação/divulgação das condicionantes ambientais, incluindo 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.2. Medidas de minimização 

C.2.1 Fase prévia à execução da obra e de obra 

a) 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. 

b) Na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de 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, 
podem vir ainda a ser condicionadas, bem como das áreas que apresentaram visibilidade 
nula ou reduzida. 

c) Na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de obra, devem 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 
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25 m devem ser sinalizados; os restantes elementos devem 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. 

d) Deste modo, na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de obra, deve ser 
entregue uma listagem com todas as ocorrências a vedar e a sinalizar. 

e) Na fase anterior à obra, deve ser relocalizada, avaliada e registada a ocorrência D 28, Serra 
da Espinheira 3. 

f) Na fase anterior à obra, deverá elaborar-se memória descritiva e efetuar o registo 
fotográfico/gráfico pormenorizado das ocorrências patrimoniais I 19, Monte do Pereira 2, I 
49, Serra da Espinheira 5, e I 58, Vale da Moura 7. 

g) Na fase anterior à obra, devem ser efetuadas sondagens arqueológicas mecânicas de 
diagnóstico, na área a afetar pela obra de construção do reservatório da Espinheira, para 
avaliação da ocorrência R 36, Serra de Baixo 1. 

h) Na fase anterior à obra, devem ser efetuadas sondagens arqueológicas manuais de 
diagnóstico, na área a afetar pela obra de construção da conduta principal na ocorrência 
I 48, Serra da Espinheira 4. 

i) Na fase anterior à obra, devem ser sinalizadas e vedadas as seguintes ocorrências: I 19, R 
36, I 48, I 49, I 52, I 54 e I 58. 

j) Deve ser efetuado o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que 
impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos 
e empréstimos de inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação de 
estaleiros, abertura de caminhos e desmatação. 

k) O acompanhamento arqueológico deve 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; os resultados obtidos no 
acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de medidas de minimização 
específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras)»; a 
equipa de acompanhamento arqueológico deve integrar arqueólogos com experiência em 
contextos de pré-história antiga. 

C.2.2 Fase de execução da obra 

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

b) 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. 

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

d) Encerrados todos os trabalhos arqueológicos no âmbito do presente projeto, deve 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 
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respetivas áreas de implantação, com vista à notificação da existência desse património 
nas suas propriedades. 

C.2.3 Fase de exploração 

a) A entidade gestora deve 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. 

b) Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, das 
infraestruturas do projeto, deve ser fornecida pela entidade gestora ao empreiteiro para 
consulta a localização atualizada dos elementos patrimoniais (através de planta ou de outro 
meio digital), quer com a implantação de todos os elementos patrimoniais identificados no 
EIA, quer com os que se venham a identificar na fase de construção. 

c) Sempre que ocorram trabalhos de manutenção das infraestruturas do projeto que 
envolvam alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria 
e pessoal afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela construção 
dessas infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção), a entidade gestora deve 
assegurar o acompanhamento arqueológico desses trabalhos e o cumprimento das medidas 
de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

d) Sempre que se venham a desenvolver ações de construção relativas à rede de rega 
terciária, deve ser fornecida ao respetivo promotor/beneficiário para consulta a localização 
atualizada dos elementos patrimoniais (através de planta ou de outro meio digital), quer 
com a implantação de todos os elementos patrimoniais identificados no EIA quer com os 
que se venham a identificar na anterior fase de construção do projeto, e cumpridas as 
medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

e) Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a 
identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro 
meio digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas 
medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de 
acordo com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, 
sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras. 

f) Sempre que se desenvolverem ações de construção, nomeadamente a abertura de valas 
para a implantação das condutas da rede de rega terciária por parte do respetivo 
promotor/beneficiário, ou se efetuem outros trabalhos a menos de 50 m de sítios 
arqueológicos, deve efetuar-se o respetivo acompanhamento arqueológico. 

g) Se na fase preparatória ou de construção da rede terciária forem detetados vestígios 
arqueológicos inéditos, a obra deve de imediato ser suspensa nesse local, ficando o 
arqueólogo ou o respetivo promotor/beneficiário 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. 

 

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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Salienta-se que a execução dos projetos de regadio, associada a profundas alterações no uso do solo, 
produzirá na fase de exploração eventuais impactes negativos significativos nos elementos patrimoniais 
com interesse cultural, situação que deve ser acautelada através das medidas de minimização para essa 
fase. Assim, relativamente às afetações diretas e indiretas nos elementos patrimoniais identificados nesta 
fase, foi considerado que os impactes resultantes da fase de construção e de exploração serão minimizáveis, 
desde que cumpridas as medidas preconizadas. 
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7. SÍNTESE DO PARECER DA ENTIDADE EXTERNA 

Na sequência da consulta efetuada enquanto entidade externa à CA, a Infraestruturas de Portugal, S.A. 
não manifestando oposição à concretização do projeto, transmite vários aspetos, dos quais se destacam: 

 Rede rodoviária 
Evidência que a área em estudo interfere com a rede existente e projetada sob a sua jurisdição, 
nomeadamente com a EN18, estrada desclassificada pelo PAN, mas sob jurisdição da lP, SA, com 
a ER254 e com o 1P2, entre Évora (1P7/A6) e o Nó do Ramal via integrada na Subconcessão Baixo 
Alentejo, (cuja construção encontra-se suspensa). 
No que respeita à rede projetada, refere o Estudo Prévio “lC33-Grãndola (A2)/Évora (lP2)”, que foi 
objeto de procedimento de AIA, com DIA emitida a 05/04/2011, a qual foi objeto de um pedido de 
prorrogação em 2015, por um período de 4 anos, ou seja até 05/04/2019, mantendo-se em vigor 
a reserva de corredor publicada através da Declaração n.° 205/2011, no Diário da República n.° 
153, 2B Série, de 10 de agosto, não existindo, de momento, perspetiva para a sua materialização. 
Sendo de salvaguardar que qualquer proposta de intervenção/alteração na Rede Rodoviária 
Nacional, Estradas Regionais e Estradas Desclassificadas, sob jurisdição da lP, SA, deve ser objeto 
de estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as 
disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, e ser previamente submetidos a parecer e 
aprovação das entidades competentes para o efeito, designadamente da lP, SA. 

 Rede ferroviária 
Refere a interferência da área de estudo com o Ramal de Reguengos, via sem exploração 
ferroviária, sendo que as linhas ferroviárias existentes, em exploração ou não, mantém-se no 
Domínio Público Ferroviário, logo sujeitas ao regime de proteção definido Decreto-Lei 
n.° 276/2003, de 4 de novembro. 
Deste modo, evidência a necessidade de cumprimento dos aspetos regulamentares definidos neste 
diploma legal, manifestando que da análise das plantas disponibilizadas subsistem dúvidas sobre 
se está garantida a salvaguarda do Domínio Público Ferroviário e a área non aediflcandi. Assim, 
solicita o envio do Desenho n.º 2 em formato dwg e georreterenciado no Sistema de Coordenadas 
ETRSB. 

Salvaguarda que todas as alterações na rede rodoferroviária na jurisdição da empresa carecem de projeto 
aprovado pela IP,SA e a sua materialização carece, igualmente, da autorização desta empresa. 

 

Na sequência da informação veiculada no parecer emitido pela Infraestruturas de Portugal, S.A. e acima 
sintetizado, tecem-se os seguintes comentários: 

 Deverá ser apresentada a demonstração da compatibilização do presente projeto com o “lC33-
Grãndola (A2)/Évora (lP2)”; 

 Deverá ser assegurada em articulação com a Infraestruturas de Portugal, S.A. a necessária 
compatibilização do projeto com as infraestruturas da rede rodoviária e ferroviária, devendo ser 
garantido o cumprimento da salvaguarda do Domínio Público Ferroviário e a respetiva área non 
aediflcandi. 
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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 de Évora e Respetivo Bloco de Rega". 

De acordo com o definido naquele diploma legal, a Consulta Pública decorreu durante 20 dias úteis, de 
6 de setembro a 3 de outubro de 2017. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas seis exposições, com a seguinte proveniência: 

 Câmara Municipal de Évora 
 Direção-Geral do Território - DGT 
 Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea - EMFA 
 Autoridade Nacional de Aviação Civil - ANAC 
 Turismo de Portugal, I.P. 
 Sociedade Portuguesa para o Estudo de Aves - SPEA 

A Câmara Municipal de Évora considera que o alargamento da área de regadio constitui um importante 
elemento estratégico na diminuição da vulnerabilidade dos sistemas de produção agrícola. 

Informa, ainda, que de acordo com a Planta Geral de Ordenamento do Plano Diretor Municipal de Évora 
(PDME), a maior parte do território abrangido pelo projeto corresponde à Zona de Proteção do Aquífero de 
Évora. Assim, face à presença de um aquífero suscetível à contaminação, a importância das práticas 
produtivas deverão pautar-se por orientações de boas práticas agrícolas. 

Refere, ainda, que são de esperar impactes negativos nos espaços de proteção de avifauna, com condições 
para a presença de numerosas espécies protegidas por legislação nacional, pois considera, que a 
proximidade da alteração de uma vasta área de sequeiro para regadio constituirá um impacte negativo 
significativo nestas importantes comunidades faunísticas. 

A Direção-Geral do Território (DGT) refere que relativamente à Rede Geodésica Nacional deverá ser 
respeitada a zona de proteção dos marcos, nunca inferior a 15 m de raio, assegurando que as 
infraestruturas a implantar não obstruam as visibilidades da direções constantes das respetivas minutas de 
triangulação. Neste âmbito, deverá ser solicitado um parecer à DGT, caso exista violação de alguma zona 
de respeito por algum vértice geodésico para ser estudada a viabilidade de remoção do mesmo. 

No que respeita à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão, informa que dentro do limite deste 
Circuito Hidráulico, existem marcas indicadas cuja integridade deverá ser preservada. 

Envia, em anexo, uma listagem com os vértices geodésicos e as respetivas coordenadas PT-TM06/ETRS89, 
existentes dentro da área de estudo abrangida por este projeto. Indica, ainda, as coordenadas ETRS89/PT-
TM06 dos vértices geodésicos (Coelheira e Azambuja) presentes na área de estudo. 

Aponta também a necessidade de cumprimento de aspetos de caráter legal relacionados com a cartografia 
utilizada. 

Menciona, ainda, que o suporte cartográfico a utilizar terá de ser o sistema de georreferência 
PT-TM06/ETRS89 (Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de setembro). 

No âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), refere que nada têm a apontar dado que os 
limites administrativos se encontram representados nas Plantas de Ordenamento e de Condicionamentos e 
constam nas respetivas legendas. 

O parecer da DGT é favorável condicionado ao cumprimento das recomendações apresentadas 
relativamente à Rede Geodésica e Cartográfica. 
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O Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea (EMFA) comunica que o projeto não se 
encontra abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea. 

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) informa que a área de intervenção do projeto se 
encontra nas proximidades do Aeródromo Municipal de Évora, sendo abrangida por zonas de proteção do 
mesmo. Refere, que na eventualidade, da utilização de gruas durante os trabalhos a serem executados na 
proximidade do aeródromo, o mesmo deverá ser contatado. 

O Turismo de Portugal, IP informa que nada tem a opor relativamente a este projeto. Salienta a 
importância para o setor de se implementar as medidas de minimização, na fase de construção e de 
exploração e os planos de monotorização previstos, destacando em particular o sistema de Gestão 
Ambiental previsto. 

A Sociedade Portuguesa para o estudo de Aves (SPEA) informa que a área de intervenção do Bloco 
de Rega de Évora coincide com algumas áreas da IBA Planície de Évora. 

No âmbito deste projeto, solicita que a Área de Intervenção Direta (AID) seja reavaliada em função do real 
uso que as aves estepárias fazem dos seus habitats e do seu valor enquanto zona de corredor ecológico 
entre as duas áreas classificadas, pertencentes à ZPE e à IBA da planície de Évora. 

Solicita que o projeto venha a ser reformulado nos seguintes aspetos: 

 Não sobreposição com a IBA; 
 Manutenção de zonas de corredor ecológico, de sequeiro, entre os dois polos classificados; 
 Identificação das medidas de minimização e compensação adequadas para as populações de aves 

para as quais a ZPE e a IBA foram designadas; 
 Monitorização das populações de aves na fase de construção e de exploração, com implementação 

de medidas extra, caso se verifiquem impactes sobre as espécies-alvo. 

 

Na sequência dos aspetos identificados e apontados nas exposições recebidas, tecem-se os seguintes 
comentários: 

 Câmara Municipal de Évora 
Face ao manifestado pela Câmara Municipal de Évora, relativamente à eventual afetação do 
aquífero de Évora com a implementação do projeto, resulta da apreciação técnica das condições 
inerentes ao atual uso do solo por atividades agrícolas e pecuárias e da futura conversão de usos 
com recurso à utilização de água superficial proveniente da albufeira de Alqueva, ser expectável 
uma melhoria na qualidade e quantidade da água subterrânea, tendo presente que se preconiza a 
necessidade de adotação das melhores práticas agrícolas. 
A avaliação efetuada no EIA teve em consideração este fator com incidência relevante, por forma 
a acautelar e preconizar a minimização dos eventuais efeitos negativos da implementação do 
projeto, com um acompanhamento analítico da qualidade da água superficial e subterrânea, 
decorrente de um programa de monitorização alargado e periodicamente avaliado. Em caso de 
divergência negativa face aos resultados que vierem a ser obtidos, caso ocorram, serão tomadas 
medidas complementares, por forma a que se mantenham e/ou melhorem as condições das massas 
de água. 
No que se refere às preocupações manifestadas relativamente aos impactes negativos nos espaços 
de proteção de avifauna, há a referir que a análise técnica efetuada no presente Parecer já 
contempla as preocupações transmitidas, estando preconizada a necessidade de adoção das 
adequadas medidas de minimização e compensação, bem como a adequada monitorização, de 
acordo com os impactes identificados. 
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 DGT 
De acordo com o manifestado pela DGT, deve ser assegurada a integridade dos elementos 
presentes no território que integram a Rede Geodésica Nacional (RGN) e a Rede de Nivelamento 
Geométrico de Alta Precisão (RNGAP). 
Por outro lado, deverá ser assegurado o cumprimento dos aspetos técnicos e legais relativos à 
cartografia utilizada. 

 ANAC 
Na sequência do manifestado pela ANAC, deve ser contactado o Aeródromo Municipal de Beja, 
caso se verifique a necessidade de utilização de gruas, para realização dos trabalhos a executar na 
proximidade deste aeródromo. 

 SPEA 
Face aos aspetos apontados pela SPEA, considera-se que a relevância do elenco avifaunístico está 
corretamente identificada no EIA. 
Por outro lado, há a referir que a análise técnica efetuada no presente Parecer já contempla as 
preocupações transmitidas pela SPEA, estando preconizada a necessidade de adoção das 
adequadas medidas de minimização e compensação, bem como a adequada monitorização, de 
acordo com os impactes identificados. Designadamente: deverão ser respeitados os períodos de 
reprodução das aves; deverá ser impedida a constituição de novas parcelas regadas, para além 
das previstas no projeto, na área abrangida pela IBA de Évora, de forma a garantir a funcionalidade 
desse corredor ecológico entre as áreas Norte e Sul da ZPE de Évora. 
Está ainda prevista a necessidade de monitorização das populações de aves nas fases de construção 
e de exploração e, caso se observe o declínio de espécies, devem ser implementadas as adequadas 
medidas de compensação. 
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9. CONCLUSÃO 

O projeto do "Circuito Hidráulico de Évora e respetivo Bloco de Rega" está integrado no Subsistema de 
Alqueva-Bloco do Alto Alentejo (estando incluído na bacia hidrográfica do rio Guadiana e, uma pequena 
parte, na bacia hidrográfica do rio 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 de Évora e respetivo Bloco de Rega" tem como objetivo beneficiar com 
regadio cerca de 2 970 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. 

Por outro lado, existe disponibilidade de água para rega proveniente do reservatório R2 que beneficia o 
sub-bloco 2 do Bloco de Rega do Monte Novo3, localizado a sul do Bloco de Rega de Évora (objeto do 
presente procedimento de AIA). Assim, a beneficiação desta nova área será concretizada por via da 
rentabilização dos recursos hídricos já atualmente afetos ao EFMA, tirando partido das folgas do sistema 
(i.e. caudais/dotações inicialmente calculados para o perímetro de rega do Monte Novo). 

Trata-se de um projeto que constitui parte integrante da rede primária de abastecimento de água do EFMA, 
tendo o presente Circuito Hidráulico origem numa infraestrutura da rede primária (Estação Elevatória EE2) 
do perímetro de rega com a designação "Bloco de Rega do Monte-Novo", sendo a água aduzida a partir do 
(Reservatório R2) deste bloco de rega, a qual é por sua vez aduzida ao perímetro de rega do Monte-Novo 
através da "Ligação Loureiro-Monte Novo", constituindo-se como parte integrante da mencionada rede de 
abastecimento, surgindo na sua continuidade e dando-lhe sequência. 

A beneficiação hidroagrícola da área em estudo tem por objetivo proporcionar a prática de regadio, 
atendendo a que atualmente os agricultores estão limitados nesta prática por insuficiência das reservas de 
água disponíveis, de modo a permitir um melhor aproveitamento dos solos da área de projeto, visando 
possibilitar um aumento da produção agrícola e uma progressiva alteração do modelo cultural da agricultura 
da região, com a previsível introdução de novas culturas, ou simplesmente a expansão da atividade já 
praticada, com maiores opções produtivas e de maior rentabilidade. 

Deste modo, o projeto pretende contribuir para a dinamização económica da região e para uma tentativa 
de inversão da tendência atual de desertificação e, localmente, para a criação de emprego. 

O projeto do Circuito Hidráulico de Évora e respetivo Bloco de Rega, a concretizar a este da cidade de 
Évora, localiza-se no distrito e concelho de Évora, abrangendo a união das freguesias de Malagueira e Horta 
das Figueiras, união das freguesias de Bacelo e Sr.ª da Saúde, freguesia de N.ª Sr.ª de Machede, freguesia 
de Torre de Coelheiros e união das freguesias de S. Manços e S. Vicente do Pigeiro. A área de projeto 
pertence à região do Alentejo (NUT II) e à sub-região do Alentejo Central (NUTIII). 

                                                 
3 O projeto do Bloco de Rega do Monte Novo foi objeto de procedimento de AIA (AIA n.º 1318), encontrando-se em exploração. 
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O projeto contempla a execução das infraestruturas para beneficiar uma área de cerca de 2970 ha, com 
origem de água no reservatório R2 do Bloco de Rega do Monte Novo, já existente. Assim, a água para rega 
do Bloco de Rega de Évora será aduzida a partir do reservatório R2 do Monte Novo (que aduz a partir do 
canal Loureiro-Monte Novo), associado ao respetivo bloco de rega, integrado no subsistema de Alqueva, 
do Sistema Global de Rega de Alqueva, o qual tem como origem de água a albufeira do Loureiro. 

O presente projeto é constituído pelo circuito hidráulico e por um bloco de rega (área a beneficiar), 
contemplando, para além da rede de rega, o sistema elevatório e um reservatório (reservatório da 
Espinheira). 

Deste modo, o Circuito Hidráulico de Évora, tendo a sua origem na Estação Elevatória EE2 do perímetro de 
rega do Monte Novo, será constituído pelas seguintes infraestruturas principais: 

 Sistema elevatório, constituído pela estação elevatória EE2 (Monte Novo), existente, a qual será 
alvo de um reforço da capacidade de bombagem através da instalação de um novo grupo de 
bombagem, com capacidade para cerca de 320 l/s, com características similares aos já instalados. 

 Conduta elevatória, com cerca de 1 283 m de extensão, que terá a sua origem numa derivação a 
partir da conduta principal CP do bloco de rega 2 do Monte Novo, a localizar a cerca de 343 m da 
EE2. 
Esta conduta elevatória permite efetuar a ligação entre a EE2 e o novo reservatório da Espinheira, 
com um funcionamento bidirecional, em que a função principal é a de transportar água para o novo 
reservatório de regularização (reservatório da Espinheira) e permitir, no sentido inverso, beneficiar 
a rede de rega do bloco 2 do Monte Novo (para caudais solicitados por esta rede); 

 Reservatório da Espinheira, com um volume médio de funcionamento de cerca de 50 955 m3, 
localizado na serra da Espinheira a sudoeste de São Manços e a cerca de 1 500 m a este do 
reservatório R2 do Monte Novo. 
Será um reservatório semi-escavado impermeabilizado com tela, construído por modelação do 
terreno, que irá permitir efetuar a regularização dos volumes de água necessários para o novo 
bloco de rega, permitindo também beneficiar o bloco de rega 2 do Monte Novo, quando os caudais 
solicitados sejam reduzidos, evitando a entrada em funcionamento da EE2. 

 Sistema de filtragem, localizado a jusante da obra de tomada de água do reservatório da Espinheira. 
Esta estação de filtragem terá capacidade de filtrar a água proveniente do reservatório da 
Espinheira, com destino, à nova rede de rega do bloco de Évora, mas também para a rede de rega 
do bloco 2 do Monte Novo, quando este estiver a ser beneficiado diretamente a partir desse 
reservatório. 

 Rede de Rega do Bloco de Évora, com desenvolvimento a jusante do reservatório da Espinheira, 
que beneficia uma área de cerca de 2 970 ha, com uma rede de distribuição com cerca de 
26,2 km, 25 hidrantes e 45 bocas de rega. 

Desta configuração resultam duas manchas de rega. Uma mais pequena a montante do reservatório da 
Espinheira, abastecida, quer pelo reservatório da Espinheira (adução gravítica), quer pelo reservatório R2 
do Monte Novo durante a fase de elevação dos caudais do reservatório do Monte Novo para o reservatório 
da Espinheira (adução em pressão). A outra, a jusante do reservatório da Espinheira, abastecida a partir 
desta infraestrutura (adução gravítica). 

Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na análise específica efetuada pela CA, verificam-
se impactes positivos significativos e muito significativos associados à Sócio-Economia, aos Solos e aos 
Agrossistemas, bem como impactes negativos significativos ao nível dos Recursos Hídricos e dos Sistemas 

Ecológicos. 
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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, 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. Acresce que, a exploração em simultâneo do bloco de rega de Évora e do bloco de rega do 
Monte Novo 2, resulta num impacte positivo cumulativo muito significativo, na medida em que potencia as 

intenções dos projetos promovidos no âmbito da concretização do EFMA. 

Este projeto, nomeadamente na sua componente de regadio, a par dos restantes projetos correspondentes 
a uma 1ª fase 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 predominam solos com capacidade agrícola elevada 
classificados como RAN. Neste sentido, perspetiva-se que a concretização do projeto se traduza num 
impacte positivo, permanente, muito significativo e de magnitude elevada. 

Face às características do projeto, ocorrem impactes negativos na fase de construção e na fase de 
exploração, sendo estes últimos os de maior significância. Os resultantes da fase de construção 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 e da rede de rega. 

Na fase exploração, os impactes significativos identificados estão essencialmente associados aos Sistemas 
Ecológicos e à Paisagem. Estes impactes decorrem fundamentalmente da atividade de regadio, com a 
alteração da disponibilidade hídrica e a conversão de áreas agrícolas. 

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 nos sistemas ecológicos 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, afetando as comunidades de 
macroinvertebrados bentónicos, ictiofauna e herpetofauna aquática, assim como a fauna terrestre. 

Pese embora, na fase de exploração, tenham sido consideradas minimizáveis as afetações, diretas e 
indiretas nos elementos patrimoniais com interesse cultural identificados (desde que cumpridas as medidas 
preconizadas), considera-se de salientar que a execução dos projetos de regadio, associada a profundas 
alterações no uso do solo, produzirá nessa fase eventuais impactes negativos significativos nos elementos 
patrimoniais. 

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 
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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 terem sido identificadas preocupações associadas 
aos Recursos Hídricos (suscetibilidade à contaminação do aquífero de Évora), Sistemas Ecológicos 
(consequências para a avifauna, resultantes da conversão da prática de sequeiro para regadio). Na 
globalidade, as preocupações manifestadas e os principais impactes referenciados foram devidamente 
considerados na apreciação técnica efetuada pela CA no presente Parecer. 

Por sua vez, os aspetos identificados no parecer emitido pela entidade externa consultada 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 de Évora 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 4. 

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 impacte positivo. 
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10. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS 
DE MONITORIZAÇÃO 

 

CONDICIONANTES 

1. Na área de influência do projeto é interdito o fornecimento de água a partir deste bloco 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 Évora. 

2. Adequar os limites do Bloco de Rega, de modo a excluir as áreas com maior densidade de árvores 
(tomando como referencia de base, as áreas indicadas nas figuras abaixo), à semelhança do que foi 
efetuado noutras situações deste perímetro de rega. 

 

 

Áreas a norte da Espinheira com maior densidade de quercíneas a excluir do bloco de rega (a vermelho). 
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Áreas a sudeste da Albufeira do Torres com maior densidade de quercíneas a excluir do bloco de rega 
(a vermelho). 

 

3. Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deverá preservar os sobreiros e 
azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos termos legais, 
quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, 
e com observância das seguintes condições: 

i. Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/olivais intensivos e superintensivos 
explorados em palmeta. Deverão, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas 
pelo menos 20 % das árvores existentes, sobreiros e azinheiras; 

ii. Nas restantes tipologias de projetos, terão sempre de ser preservados os exemplares com 
um afastamento de copas igual ou menor a 50 m, em áreas onde a sua distribuição, 
delimitada pelo contorno das copas, tenha 4 ou mais árvores adultas por hectare (qualquer 
perímetro à altura do peito - PAP - igual ou acima de 70 cm para sobreiros e igual ou acima 
de 30 cm para a azinheiras). 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

1. Aquando da publicação da REN e em função dos resultados dos Programas Globais de Monitorização 
os Recursos Hídricos Subterrâneos e Superficiais com incidência da área da “Zona de Proteção do 
Aquífero de Évora”, poderá haver lugar à revisão do programa de monitorização no final do primeiro 
ano de amostragem, caso os resultados apresentem uma tendência crescente dos valores de 
contaminação ou quando se justifique perante alguma situação identificada. 

Previamente à autorização, apresentar à Autoridade de AIA, para análise e aprovação: 
2. A reconfiguração do bloco de rega de acordo com as condicionantes estabelecidas. 
3. Apresentar a demonstração da compatibilização do projeto com o “lC33-Grãndola (A2)/Évora (lP2)”. 
4. Carta de Condicionantes com a integração de todos os elementos patrimoniais com interesse cultural, 

em que deverá ser revisto e corrigido o inventário apresentado no EIA, apresentando a implantação 
das ocorrências arqueológicas em falta e constantes da base de dados da DGPC (Endovélico), 
nomeadamente: CNS 25499, Anta da Chaminé; CNS 26077, Casa Branca 2; CNS 1958, Anta da 
Mesquita; CNS 25492, Anta da Curraleira; e CNS 26955, Monte do Serralheira 3. 
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Em sede de autorização, deverá ser verificada: 
5. Integração do SGA nos Cadernos de Encargos de todas as componentes do Projeto de Execução. 
6. Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), de 

todas as ocorrências patrimoniais inventariadas pelo EIA, assim como de todas as medidas referentes 
ao Património Cultural. 

7. Alteração do SGA, de forma a integrar todas as medidas e alterações preconizadas. Posteriormente, o 
SGA deve ser remetido à Autoridade de AIA para que conste do respetivo processo. 

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: 
8. Projeto de iluminação exterior do Reservatório da Espinheira alterado quanto às soluções propostas. O 

projeto de iluminação exterior deve acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de 
iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no 
exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe 
de luz se faça segundo a vertical. 

9. Soluções de revestimento exterior e cobertura do Edifício da Estação Elevatória que se deverão pautar 
por materiais e tonalidade tendencialmente neutras e de baixa refletância. 

10. Projeto de Integração Paisagística do Edifício da Estação Elevatória. O projeto deve ser apresentado na 
qualidade de projeto de execução autónomo com as devidas peças desenhadas e escritas e com os 
cortes e pormenores adequados. Deve ainda constar o Mapa de Quantidades e o Programa de 
Manutenção e respetivo cronograma para a fase de garantia. 

11. Projeto de Integração Paisagística do Reservatório da Espinheira com a componente arbórea, que deve 
desenvolver-se ao longo dos acessos previstos e na base do talude do reservatório e ao longo da 
vedação. Nas peças desenhadas devem constar as árvores existentes e as que foram objeto de abate 
assim como a relação das passíveis de transplante. O projeto deve ser apresentado na qualidade de 
projeto de execução autónomo com as devidas peças desenhadas e escritas e com os cortes e 
pormenores adequados. Deve ainda constar o Mapa de Quantidades e o Programa de Manutenção e 
respetivo cronograma para a fase de garantia. 

12. A localização das áreas de compensação das quercíneas, de acordo com os respetivos critérios 
elencados no âmbito das medidas de compensação. Esta informação deve ser acompanhada das 
shapesfiles com a localização dos terrenos disponíveis para compensação das quercíneas das áreas 
mencionadas. 

13. Plano de Vigilância e Fiscalização, tendo por base o Documento Orientador para o Procedimento de 
Pós-avaliação de Projetos do EFMA (Ed.2 out 2016) ou outro que venha a ser considerado mais 
adequado, 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. 

14. Listagem com todas as ocorrências patrimoniais a vedar e a sinalizar. 
No decurso da obra, apresentar à autoridade de AIA para análise e aprovação: 
15. O Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas pela Empreitada, previsto no SGA, previamente 

à sua aprovação por parte da EDIA. 
No mesmo deve constar cartografia com a identificação dos locais a recuperar e as medidas que serão 
tomadas, para cada um dos locais, de acordo com as necessidades e grau de afetação – limpeza de 
todos os materiais, descompactação, aplicação de terra vegetal e sementeiras e plantações de 
reposição, se aplicável. 
As espécies vegetais a utilizar devem ser autóctones locais. As árvores e arbustos a plantar deverão 
ser exemplares novos, sãos, com pelo menos dois anos de viveiro, bem conformados, com plumagem 
e flecha intacta, raízes bem desenvolvidas e em bom estado sanitário. 
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No caso das linhas de água atravessadas, deve ser considerado a aplicação de técnicas de engenharia 
natural (que não se reduzam à utilização de enrocamentos, mas sim à utilização de madeira e 
vegetação) de forma a estabilizar e consolidar os taludes das margens de forma naturalizada. 
As medidas a realizar devem ter representação gráfica em peças desenhadas com detalhe de projeto 
de execução. Deve ser apresentado um cronograma de ações para a Fase de Manutenção. Neste 
âmbito, a documentação a apresentar deve ainda integrar as responsabilidades pós-intervenção. 

16. Programa de monitorização para avaliar as condições de manutenção e valorização de todas as áreas 
que foram alvo de planos de recuperação e integração paisagística da empreitada. 

Até dois meses após o final da fase de construção, apresentar à autoridade de AIA para análise e aprovação: 
17. Número de exemplares de sobreiros/azinheiros abatidos em povoamento e isolados; as áreas de 

povoamento onde foi efetuado o abate; projeto de compensação correspondente aos abates em 
povoamento nos termos do disposto, nomeadamente, no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 
25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho; projeto de 
compensação correspondente aos abates de árvores isoladas, de acordo com o estabelecido nas 
medidas de compensação. 

18. O projeto de compensação correspondente ao número de árvores isoladas localizadas na área do bloco 
de rega (número potencial de árvores que possam vir a ser abatidas mediante autorização previa pelo 
ICNF, na fase de exploração), de acordo com o estabelecido nas medidas de compensação. 

Previamente ao início da fase de exploração, apresentar à autoridade de AIA para análise e aprovação, os 
seguintes elementos (cuja aprovação determinará que a fase de exploração possa ser iniciada): 
19. Código de boas práticas relativo às condicionantes ambientais da área do projeto, nomeadamente aos 

valores patrimoniais em presença a salvaguardar. 
20. Plano de comunicação/divulgação das condicionantes ambientais, incluindo 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. 

21. 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. 
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. Devem ser cumpridas todas as disposições e medidas de minimização constantes do SGA, no qual 
devem também ser integradas todas as medidas e alterações, a seguir listadas, relacionadas com a 
construção do projeto. 
GER2. Assegurar em articulação com a Infraestruturas de Portugal, S.A. a necessária compatibilização do 
projeto com as infraestruturas da rede rodoviária e ferroviária, devendo ser garantido o cumprimento da 
salvaguarda do Domínio Público Ferroviário e a respetiva área non aediflcandi. 
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GER3. Os estaleiros devem ser localizados em área mais central da intervenção, de modo a ficar 
equidistante às diversas frentes de trabalhos, ou pelo menos às que representam maiores necessidades 
logísticas, minimizando-se a circulação de veículos e materiais durante a obra. 
GER4. Os estaleiros devem localizar-se nas áreas propostas no Desenho n.º 20 do EIA. Caso se opte por 
novas áreas o respetivo processo de seleção deverá respeitar as Condicionantes definidas para o efeito no 
SGA, bem como a Carta de Condicionantes constante do SGA, considerando todas as condicionantes de 
ordenamento do território, áreas legalmente protegidas, servidões e restrições de utilidade pública. 
GER5. A localização do estaleiro deve salvaguardar sempre que não colida com as linhas de drenagem 
natural do terreno e que exista uma utilização e manutenção adequada, de forma a evitar derramamentos 
acidentais de substâncias tóxicas. 
GER6. 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 
GER7. Deve ser assegurada a integridade dos elementos presentes no território que integram a Rede 
Geodésica Nacional (RGN) e à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP) 
GER8. No decorrer dos trabalhos de desmatação, deve ser assegurada vigilância no local, por forma a 
prevenir eventuais incêndios resultantes dos trabalhos da empreitada. 
GER9. Deve ser contactado o Aeródromo Municipal de Beja, caso se verifique a necessidade de utilização 
de gruas, para realização dos trabalhos a executar na proximidade deste aeródromo. 
GER10. 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. 
Fase de construção e de exploração 
GER11. Cumprir o Plano de Vigilância e Fiscalização aprovado, tendo por base o Documento Orientador 
para o Procedimento de Pós-avaliação de Projetos do EFMA (Ed.2 out 2016) ou outro que venha a ser 
considerado mais adequado, 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 
GER12. A entidade gestora (proponente) deve assegurar que todos os beneficiários, no ato de inscrição, 
recebem o código de boas práticas agrícolas, cabendo aos beneficiários a sua implementação. 
GER13. Complementarmente ao código de boas práticas acima referido, deve 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; 
h) Limpeza das linhas de água afetas à rede de drenagem; 
i) Outras matérias aplicáveis. 

Destas ações deve resultar documentação redigida em linguagem acessível, mas tecnicamente correta, que 
fique à disposição dos beneficiários e complemente o código de boas práticas agrícolas. 
GER14. A entidade gestora (proponente) deve 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 
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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 devem, na medida do possível, estar previstas no código de boas 
práticas agrícolas. 
GER15. 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 devem ser cedidas pelos beneficiários à entidade gestora 
anualmente, por forma a manter o sistema atualizado. 
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. 
GER16. A limpeza das valas de drenagem a efetuar quer pelo proponente (entidade gestora), quer pelos 
beneficiários deve ter em conta o "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água", Instituto da Água 
(Lisboa, julho de 2001). 
Esta ação deve ainda assegurar a manutenção dos corredores verdes e da vegetação adjacente às valas 
de drenagem, sem prejuízo da necessária manutenção das secções de vazão. 
GER17. 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, deverá esta entidade definir medidas de minimização complementares de combate e correção, 
a serem implementadas pelos beneficiários. 
GER18. É da responsabilidade dos beneficiários, devendo esta responsabilidade ser comunicada pela 
entidade gestora (proponente) no ato de inscrição, 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. 

GER19. 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; 
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; 
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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. 

GER20. A entidade gestora deve sensibilizar os agricultores para a importância de aderir ao sistema de 
Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química. 
GER21. No ato de inscrição, a entidade gestora deve comunicar ao beneficiário que o mesmo é 
responsável por garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos 
constantes no "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água, Instituto da Água" (Lisboa, julho de 
2001)”. 
GER22. 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. 
GER23. O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as 
escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes. 
GER24. O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive 
da área do perímetro de rega. 
GER25. 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. 
GER26. No ato de inscrição, a entidade gestora deve comunicar ao beneficiário que, caso se verifique 
necessário face aos resultados obtidos no âmbito da monitorização dos solos, o mesmo é responsável por 
proceder à lavagem dos solos, assegurando que: 

a) A lavagem é efetuada durante a época mais fria para aumentar a eficiência e facilidade da lavagem, 
uma vez que as perdas por evapotranspiração são menores; 

b) O solo é previamente lavrado para aumentar a eficiência da lavagem, devido ao aumento da taxa 
de infiltração e consequente redução do escoamento superficial; 

c) Caso as taxas de infiltração se afigurem baixas, a lavagem dos solos ocorre fora da época de rega, 
para evitar a aplicação excessiva de água durante a fase de crescimento das culturas. 

Fase de desativação 
GER27. Assim que houver intenção de desativar o projeto ou alguma das suas componentes deve ser 
apresentado à autoridade de AIA um plano de desativação pormenorizado. Este plano deve contemplar, 
pelo menos: 

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

b) As ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 
c) O destino a dar a todos os elementos retirados; 
d) Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas; 
e) Um projeto específico das ações de descompactação a executar nas áreas de recarga que tenham 

sido impermeabilizadas pelas infraestruturas, a fim de restabelecer as condições naturais de 
infiltração e de armazenamento dos níveis aquíferos. 

Deverá ainda ser considerada a necessidade, caso se afigure necessário, de realizar a monitorização dos 
recursos hídricos, com o objetivo de avaliar a eventual regressão de efeitos negativos no aquífero. Assim, 
o plano de monitorização implementado deverá ser revisto por forma a que seja adequado à realidade da 
atividade agrícola e pecuária existente à data. 
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

RECURSOS HÍDRICOS 

Fase de obra 
RH1. Nas plataformas de implantação dos estaleiros, e sempre que tecnicamente possível e justificável, 
deve ser executada uma rede de drenagem periférica, constituída por valas de drenagem, que deverão ser 
revestidas se o declive das valas exceder 2 %. 
A descarga da rede de drenagem periférica deve ser feita para a linha de água mais próxima, havendo o 
cuidado de construir caixas de retenção de sólidos para evitar o seu transporte para o curso de água. 
Fase de exploração 
RH2. Dinamizar ações de sensibilização junto da comunidade regante, no sentido de promover o 
abandono do uso de água subterrânea para fins hidroagrícolas, uma vez que através da implementação do 
projeto será disponibilizada água superficial. 
RH3. No ato de inscrição, a entidade gestora deve informar os beneficiários da necessidade destes 
comunicarem à entidade de tutela para os recursos hídricos, caso ocorra a efetiva selagem das suas 
captações de água, logo que lhes seja fornecida água. 
RH4. Optar, sempre que possível, por sistemas de rega sofisticados, que permitam a otimização da 
quantidade de água dispensada em cada ciclo de rega e a consequente diminuição da quantidade de água 
excedente. 
 

ECOLOGIA 

Fase de obra 
ECO1. Estabelecer como classe interdita à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e depósito 
de terras sobrantes, toda a área contígua à ZPE de Évora numa faixa não inferior a 100 m. 
ECO2. Assegurar que a circulação de veículos e pessoas afetos à obra utiliza acessos exteriores à ZPE de 
Évora. 
ECO3. Interditar a circulação sistemática de máquinas, nas principais linhas de água abrangidas ou 
confinantes com o bloco de rega, nomeadamente ribeiro de Pinheiros, ribeiro dos Quartos e ribeira da 
Azambuja, numa largura de pelo menos 10 m. 
ECO4. Caso se verifique a necessidade de corte de povoamentos de pinheiro e/ou eucalipto, de acordo 
com a legislação em vigor, deverá ser solicitada autorização ao ICNF. 
ECO5. Assegurar uma distância mínima de proteção aos exemplares de sobreiros e azinheiras de, pelo 
menos, 2 vezes o raio da área de projeção da copa, onde não são permitidas operações como a mobilização 
do solo, ou outras, que possam danificar as árvores, nomeadamente as raízes, pernadas, ramos e troncos. 
ECO6. A realização do programa de trabalhos deverá ter em conta que as atividades de elevada 
movimentação de terras e de desarborização e desmatação não deverão coincidir com o período de 
reprodução da avifauna, isto é, deve ser realizada até 1 de março ou após 1 de julho. Caso tal não seja 
possível, por incompatibilidade com o cronograma de obra, deverá ser garantido o acompanhamento 
ambiental por técnicos especializados, particularmente nos trabalhos de desarborização/desmatação e 
decapagem. 
ECO7. Deverá ser garantido o acompanhamento semanal da obra por parte de uma equipa de biologia, 
no sentido de compatibilizar as necessidades logísticas da Empreitada com as medidas de minimização de 
impactes aplicáveis à proteção das espécies mais importantes, nomeadamente répteis, aves e mamíferos, 
dando especial atenção às áreas com afloramentos rochosos ou com morouços de pedras. 
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Fase de exploração 
ECO8. A remoção do coberto vegetal, incluindo o abate de árvores, e de mobilização de terras deve ser 
realizada até 1 de março ou após 1 de julho, para salvaguarda não apenas da avifauna nidificante em 
arbustos ou em árvores, mas também das espécies estepárias. 
ECO9. Interditar a realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas, nas principais 
linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega, nomeadamente ribeiro de Pinheiros, ribeiro 
dos Quartos e ribeira da Azambuja, numa largura de pelo menos 10 m. 
ECO10. Efetuar a marcação das quercíneas a abater e solicitar a respetiva autorização de abate, com 
localização das áreas onde serão compensadas. 
ECO11. Assegurar uma distância mínima de proteção aos exemplares de sobreiros e azinheiras de, pelo 
menos, 2 vezes o raio da área de projeção da copa, onde não são permitidas operações como a mobilização 
do solo, ou outras, que possam danificar as árvores, nomeadamente as raízes, pernadas, ramos e troncos. 

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 
Fase de obra e Fase de exploração 
ECO12. Garantir a compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto, 
nomeadamente: 

a) Em povoamento, em função da área afetada pelo arranque/corte a que é aplicado um fator mínimo 
de 1,25 e não em função do número dos exemplares abatidos (artigo 8.º Decreto-Lei 
n.º 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 
de junho); 

b) De quercíneas isoladas, do número de exemplares abatidos multiplicado por um fator de 1,25. 
ECO13. A compensação deve ser assegurada através da constituição de áreas suficientes de plantação de 
sobreiros ou azinheiras, ou através da beneficiação de áreas preexistentes. Estas áreas deverão reunir, pelo 
menos, os seguintes requisitos: 

a) Devem ter condições edafo-climáticas adequadas à espécie; 
d) 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; 

e) Na plantação a efetuar, deverá ser garantido o acompanhamento das árvores ao longo do seu 
crescimento, num prazo nunca inferior a 20 anos, prevendo mecanismos de proteção da herbivoria 
e a reposição de exemplares perdidos (retancha). 

ECO14. A entidade gestora deve: 
a) Informar os beneficiários, no ato de inscrição e quando aplicável, do seguinte: 

i. Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) 
com as novas culturas de regadio a instalar; 

ii. Se tal não lhes for possível, no âmbito da obtenção da necessária autorização para 
abate/arranque junto da entidade competente, a entidade gestora assegurará que os 
beneficiários sejam responsabilizados por compensar o número de exemplares a afetar 
(multiplicado de um fator de 1,25); 

iii. Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou 
a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno com condições edafo-climáticas 
adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes 
(i.e. adensamento). 

Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o respetivo projeto florestal de acompanhamento 
das quercíneas. 

b) Manter o registo relativamente às árvores a abater pelos beneficiários e respetivas áreas de 
compensação, devendo para tal obter informação sobre o ponto de situação do processo de 
autorização para abate; 
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c) 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; 

d) 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 deve 
ser enviada à Autoridade de AIA em formato vetorial, devendo as mesmas ser devidamente 
identificadas; 

e) 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; 

f) 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 podem ser 
disponibilizadas para outros fins, em igual proporção (ha). 

 

SOLOS 

Fase de obra 
SOL1. Os solos decapados deverão ser armazenados em pargas, as quais não poderão ser calcadas por 
veículos. Sempre que ocorra escavação para além da decapagem da terra vegetal, será imperativo 
proceder-se à segregação dos diferentes tipos de solo (terra vegetal/terra de escavação). Deve ser 
selecionado um local próprio para armazenamento destes solos, com boa drenagem e condições que 
garantam que não haja mistura com outros materiais. 
SOL2. Ao longo do traçado das condutas, e sempre que tecnicamente possível, os solos provenientes das 
escavações deverão ser utilizados no revestimento das condutas com a reposição no mesmo local e 
mantendo a sequência dos horizontes ou camadas de solo. 
Fase de exploração 
SOL3. Sempre que possível e adequado dever-se-á dar preferência aos sistemas de rega gota-a-gota em 
detrimento da rega por canhão, por forma a evitar a erosão dos solos. 
SOL4. 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. 
SOL5. A entidade responsável pela exploração do aproveitamento hidroagrícola dever-se-á dotar de meios 
técnicos que permitam a interpretação dos dados relevantes que venham a ser produzidos no âmbito do 
Programa de Monitorização dos Solos. 
 

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. 
 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2964 

Circuito Hidráulico de Évora e Respetivo Bloco de Rega 94 
Projeto de Execução 

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. Aplicar penas 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. 
 

PAISAGEM 

Fase de obra 
PAI1. A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da terra 
vegetal. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas, sendo 
a espessura destas a definir consoante a especificidade em cada local. A terra viva decapada deve ser 
segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação. 
PAI2. 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. 
PAI3. 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. 
PAI4. 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. O mesmo deve conter 
um registo mais exigente no que se refere às intervenções nas linhas de água. 
 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

Fase prévia à execução da obra e de obra 
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. Na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de 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, podem vir ainda a ser condicionadas, bem como 
das áreas que apresentaram visibilidade nula ou reduzida. 
PAT3. Na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de obra, devem 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 devem ser sinalizados; os restantes 
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elementos devem 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. 
PAT4. Deste modo, na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de obra, deve ser entregue 
uma listagem com todas as ocorrências a vedar e a sinalizar. 
PAT5. Na fase anterior à obra, deve ser relocalizada, avaliada e registada a ocorrência D 28, Serra da 
Espinheira 3. 
PAT6. Na fase anterior à obra, deverá elaborar-se memória descritiva e efetuar o registo 
fotográfico/gráfico pormenorizado das ocorrências patrimoniais I 19, Monte do Pereira 2, I 49, Serra da 
Espinheira 5, e I 58, Vale da Moura 7. 
PAT7. Na fase anterior à obra, devem ser efetuadas sondagens arqueológicas mecânicas de diagnóstico, 
na área a afetar pela obra de construção do reservatório da Espinheira, para avaliação da ocorrência R 36, 
Serra de Baixo 1. 
PAT8. Na fase anterior à obra, devem ser efetuadas sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico, 
na área a afetar pela obra de construção da conduta principal na ocorrência I 48, Serra da Espinheira 4. 
PAT9. Na fase anterior à obra, devem ser sinalizadas e vedadas as seguintes ocorrências: I 19, R 36, I 
48, I 49, I 52, I 54 e I 58. 
PAT10. Deve ser efetuado o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que 
impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos 
de inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e 
desmatação. 
PAT11. O acompanhamento arqueológico deve 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; os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar 
a adoção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações 
arqueológicas, entre outras)»; a equipa de acompanhamento arqueológico deve integrar arqueólogos com 
experiência em contextos de pré-história antiga. 
Fase de execução da obra 
PAT12. As ocorrências patrimoniais não podem na fase de obra ser afetadas pelos estaleiros, acessos e 
áreas de depósito ou de empréstimo. 
PAT13. 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. 
PAT14. Em complemento da prospeção sistemática por amostragem de 25% da área a ser convertida em 
regadio, realizada no âmbito do EIA, deve ser efetuada prospeção seletiva dos restantes 75%. 
PAT15. Encerrados todos os trabalhos arqueológicos no âmbito do presente projeto, deve 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. 
Fase de exploração 
PAT16. A entidade gestora deve 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. 
PAT17. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, das infraestruturas 
do projeto, deve ser fornecida pela entidade gestora ao empreiteiro para consulta a localização atualizada 
dos elementos patrimoniais (através de planta ou de outro meio digital), quer com a implantação de todos 
os elementos patrimoniais identificados no EIA, quer com os que se venham a identificar na fase de 
construção. 
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PAT18. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção das infraestruturas do projeto que envolvam 
alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, 
nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela construção dessas infraestruturas (e que não 
foram alvo de intervenção), a entidade gestora deve assegurar o acompanhamento arqueológico desses 
trabalhos e o cumprimento das medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando 
aplicáveis. 
PAT19. Sempre que se venham a desenvolver ações de construção relativas à rede de rega terciária, deve 
ser fornecida ao respetivo promotor/beneficiário para consulta a localização atualizada dos elementos 
patrimoniais (através de planta ou de outro meio digital), quer com a implantação de todos os elementos 
patrimoniais identificados no EIA quer com os que se venham a identificar na anterior fase de construção 
do projeto, e cumpridas as medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 
PAT20. Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar 
a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio digital com a localização 
atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte 
do respetivo promotor/beneficiário, de acordo com parecer da administração do Património Cultural, como 
o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras. 
PAT21. Sempre que se desenvolverem ações de construção, nomeadamente a abertura de valas para a 
implantação das condutas da rede de rega terciária por parte do respetivo promotor/beneficiário, ou se 
efetuem outros trabalhos a menos de 50 m de sítios arqueológicos, deve efetuar-se o respetivo 
acompanhamento arqueológico. 
PAT22. Se na fase preparatória ou de construção da rede terciária forem detetados vestígios 
arqueológicos inéditos, a obra deve de imediato ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo ou o 
respetivo promotor/beneficiário 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 

Na fase de exploração deve ser implementado um programa de monitorização, devendo ser avaliada a 
necessidade da sua revisão em função dos resultados que vierem a ser obtidos ao longo da vida útil do 
projeto no que concerne à caracterização qualitativa dos recursos hídricos. 
A) Recursos Hídricos Subterrâneos 
Deve ser realizada a monitorização dos recursos hídricos subterrâneos de acordo com o previsto no 
“Programa Global para a Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos do EFMA – Fase de exploração”. 
Sem prejuízo do definido nesse âmbito, a monitorização da qualidade da água subterrânea deverá ocorrer 
de acordo com os parâmetros e periodicidade que se indicam a seguir, no âmbito de Normas de Qualidade 
da Água Subterrânea (Decreto-Lei n.º 236/1998, Decreto-Lei n.º 306/2007, Decreto-Lei n.º 208/2008 e 
NQA para as águas subterrâneas definidas no Plano de Gestão de Região Hidrográfica: 
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Frequência Parâmetros Unidades 

Semestral 

COT 

mg/l 

Cloretos 
Nitratos 
Nitritos 
Sulfatos 
Fosfatos 

Azoto amoniacal 
pH E. Sorensen 

Condutividade mS/cm 

 
B) Recursos Hídricos Superficiais 
O programa de monitorização das águas superficiais tem por objetivo avaliar o efeito das atividades 
agrícolas nas massas de água superficiais que drenam do bloco de rega de Évora, através da deteção de 
eventuais situações de degradação dos cursos de água por poluição difusa, causada pelas escorrências de 
drenagem dos campos agrícolas beneficiados. 
Este programa deve ser realizado na fase de exploração e deve ser precedido de uma campanha de 
caracterização antes do início da exploração do projeto. 
Os locais de amostragem constam no quadro seguinte, tendo em vista monitorização da afetação dos 
recursos hídricos superficiais com a implementação do bloco de rega de Évora. Estes locais são coincidentes 
com os locais já monitorizados pelo EDIA, para avaliação de afetação qualidade físico-química e da 
qualidade ecológica. 
 

Locais de monitorização das águas superficiais. 

Local 
ETRS 89 

Descrição 
Coordenada (x) Coordenada (y) 

Ribeira da 
Azambuja 1 33191,8 -135725,3 

Imediatamente antes da confluência com a ribeira de São Manços. 
Coincidente com local já monitorizado 

Ribeira da 
Azambuja 4 26683,8 -132777,4 A montante do bloco de rega de Monte Novo. 

Coincidente com local já monitorizado 
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Locais de monitorização das águas superficiais. 

 
 
No quadro seguinte referem-se os parâmetros a amostrar nos locais definidos, para avaliação do estado 
das massas de água na área de influência do projeto. 
À exceção dos pesticidas, em todas as campanhas deverão ser determinados todos os parâmetros físico-
químicos. A avaliação dos pesticidas deverá ocorrer entre março/abril e setembro/outubro (após a 
ocorrência das primeiras chuvas). 
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Parâmetros físico-químicos e ecológicos a analisar 

Qualidade Físico-química Qualidade Ecológica 

Medições in situ 

 Caracterização dos elementos hidromorfológicos 
de suporte, River habitat survey (RHS) 

 Amostragem e análise de macrófitos (flora e 
vegetação presente e respectivo grau de 
cobertura) 

 Amostragem e análise de macroinvertebrados 
bentónicos (espécies e número de indivíduos) 

 Amostragem e análise de ictiofauna (espécies, 
número de indivíduos e respetivas dimensões) 

 Deve ser efetuada uma medição de caudal 
aquando da amostragem 

 Condutividade elétrica 
 Oxigénio dissolvido (expresso em % de saturação 

e mg/l O2) 
 pH 
 Temperatura da água e do ar 
 Potencial redox 
 Turbidez 
 Medição de Caudal 

Ensaios Laboratoriais 

 Alcalinidade 
 Azoto amoniacal 
 Azoto Kjeldahl 
 Azoto total 
 Cálcio 
 CBO5 
 Cloretos 
 COT 
 CQO 
 Dureza 
 Pentóxido Difósforo (P2O5) 
 Fósforo solúvel reativo (PO43-) 
 Fósforo total (P) 
 Magnésio 
 Nitratos 
 Nitritos 
 Oxidabilidade 
 Pesticidas (*) 

(o número e a espécie dos pesticidas a detetar e 
medir deve estar em consonância com a 
caracterização das práticas culturais) 

 Potássio 
 Razão de adsorção do sódio (Sodium Adsorption 

Ratio – SAR) 
 Sódio 
 SDT 
 SST 
 Sulfatos 

 
Para determinação dos pesticidas devem ser monitorizados as substâncias ativas constantes no quadro 
seguinte. 
 

Substâncias ativas a analisar na determinação dos pesticidas totais. 
Pesticidas – substâncias ativas a monitorizar 

 MCPA 
 Terbutilazina 
 Atrazina 
 Clorpirifos 
 Trifluralin 
 Metalaxil 
 Endosulfão sulfato 

 Linurão 
 Dimetoato 
 Bentazona 
 Beta-ciflutrina 
 Lamda-cialotrina 
 S-metolachlor 
 Glifosato 

A pesquisa das substâncias ativas atrazina, terbutilazina e dimetoato deve ser acompanhada 
da pesquisa dos metabolitos desetilatrazina, desetilterbutilazina e ometoato) 

 
As campanhas de monitorização da ictiofauna, macroinvertebrados e elementos hidromorfológicos de 
suporte a realizar nas linhas de água, devem, preferencialmente, ser realizadas no mês de março. As 
campanhas dos macrófitos devem ser, preferencialmente, realizadas no final da primavera. 
Por último, deve ser efetuada a determinação de caudal nas linhas de água monitorizadas, conforme 
proposto no EIA. 
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A frequência de amostragem a adotar, consoante os parâmetros a avaliar, é a constante do quadro 
seguinte. 
 

Frequência de amostragem. 
Parâmetros Jan/Fev Mar/Abr Abr/Mai Mai/Jun Set/Out Nov/Dez 

Físico-químicos x x x x x x 
Pesticidas  x   x  
Ictiofauna  x     
Hidromorfologia   x    
Invertebrados 
Bentónicos 

  x    

Macrófitos   x    
Medição de Caudal x x x x x x 

 
Os resultados do programa de monitorização deverão ser apresentados em formato digital editável (.xls) e 
mediante um relatório anual que deverá conter 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. 
 

AVIFAUNA ESTEPÁRIA 

Deve ser realizada a monitorização da avifauna de acordo com o previsto no Programa Global de 
Monitorização da Avifauna na Rede Secundária de Rega do EFMA – Fase de Exploração. 
Neste âmbito, sublinha-se a necessidade de, no caso de se verificar um decréscimo acentuado das 
comunidades de aves estepárias, nomeadamente a ocorrência de determinadas situações consideradas 
críticas para espécies importantes do ponto de vista da conservação ou para um elevado número de taxa, 
deverão ser propostas medidas de gestão e critérios de monitorização das mesmas. 
A definição destas medidas, caso venham a ser identificadas como pertinentes, deve ser objeto de 
documento próprio, que inclua, para além da descrição da própria medida, uma justificação técnica e a 
descrição dos seus objetivos. 
 

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. 
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 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; 
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 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 realizada 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 e refeita anualmente a Carta de Risco de Alcalinização 
e Salinização dos Solos, pelo que a definição dos solos a monitorizar, anualmente ou trianualmente, deverá 
igualmente ser revista de acordo com os dados que forem sendo obtidos. 
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. 
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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Apresentação do Projecto 2
Fig. nº:
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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 Não identificados 
Recursos Hídricos Significativos Pouco significativos 
Sistemas Ecológicos Significativos Não identificados 
Solos Pouco significativos Significativos 
Uso do Solo Significativos Não identificados 
Socioeconomia Pouco significativos Significativos 
Agrossistemas Pouco significativos Muito significativos 
Paisagem Pouco significativos Sem significado 
Património Cultural Pouco significativos 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 
Sistemas Ecológicos Determinante 
Solos Relevante 
Uso do Solo Relevante 
Socioeconomia Determinante 
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 4. 
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ANEXO III 

 

 

Parecer da entidade consultada 

 

 Parecer da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) 
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ANEXO IV 

 

 

Elementos do Projeto de Execução enviados 
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