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INTRODUÇÃO 

O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento, que tem como objetivo apresentar, de forma clara e simples, 

os principais aspetos analisados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

Neste documento apresentam-se as principais informações, conclusões e recomendações resultantes dos 

estudos ambientais relativos ao Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega, em fase 

de Projeto de Execução. 

O proponente do projeto é a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A. e as 

entidades competentes para autorização são a Agência Portuguesa do Ambiente, regionalmente 

representada pela Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (APA-ARH) e a Direção Geral de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). 

O EIA foi desenvolvido pela COBA para a EDIA, entre abril de 2016 e maio de 2017, e envolveu uma vasta 

equipa técnica de especialistas nos diversos aspetos ambientais. 

No seu desenvolvimento atendeu-se ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) – o Decreto-

lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro – o qual estabelece que o projeto do Circuito Hidráulico de Viana do 

Alentejo e Respetivo Bloco de Rega se encontra abrangido por procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA). 

Os critérios e limites dos projetos a submeter a procedimento de AIA são definidos nos Anexos I e II do Decreto-

Lei nº 151B/2013, de 31 de outubro, destacando-se, atendendo ao âmbito do projeto objeto do presente estudo, 

o ponto 1, alínea c) e o ponto 10, alínea j) do Anexo II e, ainda, o n.º 3 do artigo 1º: 

 Bloco de Rega (4608 ha):  
Alínea c) do ponto 1 do Anexo II: Agricultura, silvicultura e aquicultura - c) Projetos de desenvolvimento 
agrícola que incluam infraestruturação de rega e drenagem. AIA obrigatória quando a área a beneficiar 
é ≥ 2000 ha. 

 Conduta elevatória + conduta adutora principal (12 141 m e Ø≥ 1 m): 
Alínea j) do ponto 10 do Anexo II: Projetos de Infraestruturas – j) Construção de aquedutos e adutoras. 
AIA obrigatória quando a extensão é ≥ 10 km e Ø≥ 1 m. 

 Circuito Hidráulico: 
Subalínea iii), alínea b), n.º 3 do artigo 1º - projetos que “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”. 

Neste estudo usaram-se as metodologias habituais em estudos desta natureza, naturalmente adaptadas às 

caraterísticas e natureza do projeto, tendo-se procedido à avaliação, entre outros, dos aspetos ambientais 

considerados mais importantes neste caso – solo, água, ecologia, património histórico e cultural e aspetos 

sociais e económicos. 

É de referir que no volume designado por Relatório Síntese (Volume I), se apresentam informações mais 

detalhadas sobre os vários aspetos ambientais estudados, as quais são acompanhadas de Peças Desenhadas 
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(Volume II) e Anexos (Volume III). Esses volumes, conjuntamente com o presente Resumo Não Técnico, 

constituem o Estudo de Impacte Ambiental. 

Os principais objetivos dos estudos ambientais realizados, no âmbito do projeto em avaliação, são os 

seguintes: 

 Assegurar a avaliação ambiental do projeto e garantir a sua harmonia com o meio em que se insere; 

 Cumprir as determinações legais no que respeita a avaliação de impacte ambiental; 

 Estabelecer a situação atual do ambiente para a região e para a área onde se irá localizar o projeto; 

 Identificar os principais impactes ambientais associados à construção e ao funcionamento do Circuito 
Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega;  

 Apresentar medidas concretas e objetivas que permitam evitar, compensar e/ou acompanhar a evolução 
dos impactes ambientais negativos mais importantes.  

 

O PROJETO 

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO 

O Projeto do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega faz parte das áreas de 

expansão do Subsistema de Alqueva, o qual integra o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva. 

O projeto tem como objetivo a beneficiação de uma área de 4608 ha situada, em grande parte, a norte da 

povoação de Viana do Alentejo, com as condições necessárias à prática de culturas de regadio.  

 

LOCALIZAÇÃO 

O projeto do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e o respetivo Bloco de Rega abrange áreas dos concelhos 

de Alvito (freguesias do Alvito e Vila Nova da Baronia), Viana do Alentejo (freguesias de Aguiar, Alcáçovas e 

Viana do Alentejo), e Évora (união das freguesias de N. Sr.ª da Tourega e N. Sr.ª da Guadalupe) (Figura 1). 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

FUNCIONAMENTO DO BLOCO DE REGA 

Na Figura 1 apresenta-se a área a beneficiar com regadio e as redes principal e secundária do circuito hidráulico 

de Viana do Alentejo. 
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O funcionamento geral do projeto é, resumidamente, o seguinte: 

 A água para rega é retirada do reservatório da Baronia (já existente) e é conduzida pelo sistema elevatório 

de Viana a construir (estação elevatória e conduta elevatória), até ao reservatório de São Miguel (a 

construir); 

 Do reservatório de São Miguel, e após filtração da água, a rede de rega é alimentada por uma conduta 

principal. Cerca de 452,9 ha no concelho de Alvito serão regados diretamente por esta conduta principal; 

 A restante área a regar (cerca de 4 135 ha) e onde se desenvolve a rede de rega secundária, inclui duas 

grandes manchas de rega: a primeira, imediatamente a norte de Vila Nova da Baronia (371 ha), e a 

segunda, localizada no final da conduta principal e a noroeste de Viana do Alentejo, que constitui a 

mancha de rega principal (3 764 ha). 

 

ÁREA A BENEFICIAR 

A delimitação da área a beneficiar pelo projeto do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco 

de Rega teve em consideração os seguintes aspetos: 

 As infraestruturas de rega já existentes na região; 

 Os usos e ocupação das terras; 

 Os problemas dos solos; 

 Aspetos ambientais e de património (construções ou arqueologia); 

 O cadastro das terras e a estrutura da propriedade;  

 A posição altimétrica das terras em relação à localização das origens de água para a rega 

(designadamente, face à localização do reservatório de S. Miguel). 
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INFRAESTRUTURAS A CONSTRUIR 

As obras a realizar abrangem a Rede Principal e a Rede de Rega. 

A Rede Principal é constituída por: 

 Tomada de água - A água necessária para o sistema de Viana do Alentejo será captada no reservatório da 

Baronia, que já existe; 

 Sistema elevatório – Este sistema colocará a água no reservatório de São Miguel e será constituído pelas 

seguintes obras: 

o Estação Elevatória de Viana que será construída junto à atual estação elevatória da Baronia e do 

reservatório com o mesmo nome; 

o Conduta Elevatória que permitirá o transporte da água bombeada até ao reservatório de São Miguel, 

apresentando um comprimento total de 1196 m; 

 Reservatório de São Miguel – Este reservatório será construído junto ao local denominado de São Miguel 

(Figura 2 ); 

 Estação de Filtração – No início da rede principal (a seguir ao reservatório de S. Miguel), será construída 

uma estação de filtração; 

 Rede Adutora Principal - Esta rede é composta pela conduta que transporta a água a toda a rede de rega, 

e que será construída após a estação de filtração.  

 Rede de Rega - A área beneficiada pelo Bloco de Rega de Viana do Alentejo é de 4 608 ha e a rede de rega 

apresenta uma extensão total de 25 157 m (cerca de 25 km).  

 

Figura 2 – Localização do Reservatório de São Miguel. 
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Os principais critérios e parâmetros utilizados para projetar a Rede de Rega, assim como as suas principais 

caraterísticas, são os seguintes: 

Tecnologia de rega e parâmetros usados no projeto: 

 Culturas ............................................................................ 45% de Pastagens, forragens e prados; 45% 

 ......................................................................................... Culturas Permanentes; 10% de Culturas Anuais 

 Tecnologias de rega .......................................................... Aspersão e Localizada 

 Dotação de Rega no Início da Rede de Rega (mês seco) .... 1 268 m3/ha 

 Horário médio de funcionamento da rede de rega ............ 18 a 20 h/dia, 7 dias/semana 

 Caudal Fictício Contínuo ................................................... 0,470 L/(s.ha) 

Bloco de rega: 

 Área equipada ................................................................  4608 ha 

 Área regável ...................................................................  4378 ha 

 Número de prédios beneficiados ....................................  91 

 Número de parcelas de rega ...........................................  60 

 Dimensão média dos prédios .........................................  84,51 ha 

 Dimensão do menor prédio ............................................  2,98 ha 

 Dimensão do maior prédio .............................................  472,04 ha 

Está também prevista a construção de uma Rede Viária, constituída por 2 caminhos, para permitir o acesso e 

manutenção da Rede Principal (Figura 3): 

o Caminho CA1 – com uma extensão total de 1649 m, desenvolve-se no sentido norte, paralelamente à 

conduta elevatória, e termina no Caminho CA2, junto do cruzamento de vários caminhos agrícolas 

existentes; 

o Caminho CA2 – com uma extensão total de 1845 m, este caminho tem início no reservatório de São 

Miguel, e desenvolve-se para norte até à estrada municipal que liga Alvito a Vila Nova da Baronia. 

Assim, a extensão total dos caminhos a construir é de aproximadamente de 3,5 km. Estes serão do tipo 

Caminho Agrícola Principal com uma faixa de rodagem com largura de 3,0 m e bermas com 0,50 m de cada 

lado. Na Figura 3 apresenta-se o percurso dos caminhos CA1 e CA2. 
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Figura 3 – Rede viária a construir  

CALENDARIZAÇÃO DAS DIFERENTES FASES DO PROJETO 

Na sequência da presente fase de projeto do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega, 

entrar-se-á na sua fase de construção, a qual será seguida da fase de exploração. Para além destas duas fases, 

deverá ainda ponderar-se a fase de desativação do projeto. 

A fase de construção do projeto terá uma duração aproximada de 15 meses.  

A duração da fase de exploração não é quantificável, tendo em consideração que o tempo de vida útil dos 

Aproveitamentos Hidroagrícolas, estimado em várias décadas, pode inclusivamente vir a ser superior a 100 
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anos. Contudo, considera-se razoável assumir que o projeto terá um tempo de vida útil de cerca de 50 anos, 

uma vez que, de acordo com a experiência adquirida relativamente a outras áreas incluídas em perímetros de 

rega, neste horizonte poderá surgir a necessidade de reabilitar as infraestruturas. 

Assim, ao fim da vida útil do projeto de regadio, importa considerar a sua reabilitação, ou a sua desativação, 

sendo que a fase de desativação do aproveitamento pode passar pelo simples abandono, ou pelo 

desmantelamento integral das infraestruturas.  

 

CARATERIZAÇÃO DO AMBIENTE  

ÁREA DE ESTUDO 

No Estudo de Impacte Ambiental, a área de avaliação incluiu a área do projeto (área a beneficiar com o regadio 

+ áreas de construção das condutas, reservatório, etc.) acrescida de uma faixa envolvente de 200 metros.  

MEIO FÍSICO 

CLIMA 

A região em estudo caracteriza-se pela ocorrência de situações climáticas típicas de regiões interiores. As 

temperaturas mínimas registam-se nos meses de Inverno (dezembro a fevereiro), com médias mensais 

inferiores a 10ºC e os valores máximos ocorrem na época de verão (Julho a Setembro) atingindo as 

temperaturas médias mensais valores superiores a 20ºC.  

Quanto à chuva, regista-se uma maior concentração nos meses de outubro a março, com cerca de 76% do total 

da precipitação anual, caraterística típica do clima mediterrânico. O mês de janeiro é aquele onde se regista 

uma maior ocorrência de chuva, sendo o mês de agosto o de menor valor médio. 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

A região onde se localiza a área a estudar enquadra-se na peneplanície do Alentejo, pelo que o terreno possui 

altitudes bastante uniformes.  

Cerca de 36 % da área a beneficiar com o projeto de regadio apresenta declives muito suaves, nomeadamente 

nas proximidades de linhas de água. Estas zonas estão rodeadas por outras com declives suaves, que 

representam cerca de 50 % da área do bloco. As classes de declives médios representam cerca de 13% da área 

do bloco, situando-se de um modo geral na extremidade norte da mancha de rega (a noroeste de Viana do 

Alentejo).  
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SOLOS 

Os solos da área de estudo têm uma capacidade de uso mediana, com potencialidades para uma agricultura 

pouco intensiva. 

De acordo com o estudo realizado, conclui-se que existe uma área considerável de solos bons para as culturas 

de olival, amendoal e melão, mas também para o milho, girassol, luzerna e pastos. 

ÁGUAS SUPERFICIAIS 

O rio Xarrama (Fotografia 1) é o principal curso de água na área de estudo e atravessa grande parte da mancha 

de rega, sensivelmente a meio, no sentido nordeste-sudoeste. 

 

Fotografia 1 – Rio Xarrama 

Todas as linhas de água da área do projeto drenam para o rio Xarrama, destacando-se na área a beneficiar, 

mais a norte, a ribeira da Fragosa, a ribeira dos Espinheiros, o ribeiro do Alpraça, a ribeira da Flor da Rosa e o 

Barranco da Vaqueira, na margem esquerda e a ribeira do Regedor e a ribeira da Faleira, na margem direita. 

Junto a Vila Nova da Baronia, destacam-se a ribeira da Carrasona, a ribeira de Álvaro Afonso e a ribeira da 

Sobrana. 

Em termos de qualidade, a água destas ribeiras apresenta qualidade razoável. 

Destaca-se, ainda, na área estudada, a existência de outros pontos de água, que consistem, sobretudo, em 

pequenos reservatórios/charcas, açudes e barragens construídos pelos agricultores para rega e abeberamento 

do gado. 

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

A área de estudo insere-se no Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba, desenvolvendo-se na sua quase 

totalidade sobre o setor Cuba – São Cristóvão.  
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O sentido do fluxo subterrâneo das águas deste aquífero está extremamente dependente da forma do terreno, 

sendo que na zona de Alvito/ Viana do Alentejo até às proximidades de São Cristóvão, as águas subterrâneas 

escoam para sudoeste (Figura 4). 

 

Fonte: Adaptado do ERHSA (2001) 

Figura 4 -Sentido preferencial do fluxo do Setor Cuba – São Cristóvão na Área de Estudo 

No que se refere a captações de água, verifica-se que existe na área de estudo um número bastante elevado 

de captações privadas. Contudo, considera-se que essas captações não estão sujeitas a uma pressão intensa 

no que respeita a extração de água. 

Quanto à quantidade de água disponível, verifica-se que a mesma varia bastante, embora a maioria dos pontos 

de água subterrânea identificados tenha produtividade inferior a 1 L/s, ou seja são pouco produtivos. 

Em termos de usos, verifica-se que a maior parte da água subterrânea captada é também utilizada para rega e 

para abeberamento de gado. 

PAISAGEM 

A área de estudo integra-se maioritariamente no Grupo de Unidades de Paisagem do Alentejo Central, que 

se carateriza por ser, predominantemente plano a suavemente ondulado. Esta paisagem carateriza-se por 

horizontes baixos e amplos, destacando-se na paisagem as marcações de ribeiras e barrancos. 

Dominando a grande propriedade, montados, vinhas e, sobretudo, pastagens, são alguns dos elementos que 

se destacam na paisagem.  
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ECOLOGIA 

FLORA 

Na área em estudo foram identificadas 189 espécies de plantas, sendo que predominam as espécies herbáceas, 

bastante comuns em zonas agrícolas de regadio e sequeiro e, também, de pastorícia. 

Há a referir que foram identificadas 6 espécies RELAPE (raras, endémicas, localizadas, ameaçadas ou em 

perigo de extinção), nomeadamente, a azinheira, o sobreiro, o tomilho-bela-luz, o espinheiro, o tojo-do-sul e 

o tojo-de-sagres. 

FAUNA 

Foram identificadas, entre potenciais e confirmadas no terreno, 263 espécies de animais (21 de peixes, 13 de 

anfíbios, 13 de répteis, 175 de aves e 41 de mamíferos). Os levantamentos de campo permitiram confirmar a 

ocorrência de 77 espécies (6 de peixes, 3 de anfíbios, 63 de aves e 6 de mamíferos).  

Considerando os estatutos de conservação, a nível nacional, existem potenciais 63 espécies ameaçadas (7 de 

peixes, 1 de réptil, 46 de aves e 9 de mamíferos). Destas, 11 encontram-se classificadas como Criticamente em 

Perigo (1 de peixe, 8 de aves e 2 de mamíferos), 17 encontram-se classificadas como Em Perigo (3 de peixes, 1 

de réptil e 13 de aves) e 35 encontram-se classificadas como Vulnerável (3 de peixes, 25 de aves e 7 de 

mamíferos). 

Consideram-se particularmente sensíveis as espécies que fazem os seus ninhos no solo, dado que a introdução 

do regadio e consequente humidade do solo inviabilizarão as posturas e incubação dos ovos. Destacam-se 

entre elas o alcaravão, a calhandra-real, o sisão e a abetarda, que foram confirmadas no terreno, ou a águia-

caçadeira, espécie que tem também condições para nidificar nesta zona. 

HABITATS  

Foi identificado um habitat (habitat 6310), que corresponde a um montado misto de azinheira e sobreiro 

(Fotografia 2). Este habitat apresenta um estado de conservação baixo. Tal deve-se ao facto de as espécies 

herbáceas características do subcoberto, necessárias à identificação deste habitat, terem sido observadas 

em reduzida quantidade. 
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Fotografia 2 - Montado misto 

AGROSSISTEMAS 

O concelho de Viana do Alentejo é o que terá uma maior área beneficiada por este bloco de rega (cerca de 68 % 

da área), seguido do concelho de Évora (17 %) e de Alvito (15 %). No entanto, em termos de números de prédios 

beneficiados, os concelhos de Alvito e Viana do Alentejo são os que apresentam uma maior percentagem de 

prédios beneficiados (50 % e 46 %, respetivamente), enquanto no concelho de Évora apenas serão 

beneficiados 4 % do total. 

Ao nível da dimensão da propriedade, verifica-se que predomina a grande propriedade (prédios com área 

superior a 25 ha), representando cerca de 95% da área do bloco de rega. A pequena propriedade (prédios com 

área inferior a 10 ha), representa somente cerca de 3% da área a beneficiar. 

A maior parte da área a beneficiar com o regadio é ocupada com culturas anuais (Fotografia 3 e Figura 5), em 

regime de sequeiro e de regadio, constituídas maioritariamente por forragens, prados e pastagens e 

associadas à principal atividade na área de estudo, que é a agropecuária. 

 

Fotografia 3 – Culturas Anuais 
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No interior da zona dominada pelas grandes propriedades (na área mais a norte do bloco de rega), pode 

observar-se a existência de um olival super-intensivo, com uma área de cerca de 377 ha. Existe ainda olival 

tradicional área junto a Vila Nova da Baronia, associado frequentemente a prados e pastagens. 

Nas zonas de pequena e média propriedade, mais a sul, as hortícolas e os cereais têm reduzida expressão, 

sendo igualmente a agropecuária a atividade dominante. Nesta área predominam as explorações com 

caprinos e ovinos. 

Há ainda a referir que na área do bloco de rega, já se observam atualmente várias rampas pivotantes, que estão 

ligadas frequentemente à presença de prados/pastagens regados. 

 

Figura 5 - Planta da ocupação cultural no bloco de rega de Viana do Alentejo 
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As infraestruturas de rega individual existentes consistem, sobretudo, em pequenos reservatórios/charcas e 

barragens construídos pelos próprios agricultores. Foram identificadas 29 infraestruturas de armazenamento 

de caráter privado. 

SOCIOECONOMIA 

DEMOGRAFIA E DINÂMICA POPULACIONAL 

Tanto a Região do Alentejo como as Sub-Regiões de Alentejo Central e Baixo Alentejo têm vindo a registar 

uma perda de população nas últimas três décadas, mais agravada na última década entre Censos (2001-2011) 

e mais sentida nas zonas rurais, como é o caso das freguesias abrangidas pelo projeto em estudo.  

ATIVIDADES ECONÓMICAS 

Em 2011, a distribuição da população empregada por sector de atividade nos concelhos de Évora, Viana do 

Alentejo e Alvito apresentava uma maior percentagem de pessoas ativas no sector dos serviços, seguido do 

sector da indústria e, por último do sector primário (agricultura e pecuária). Na área de estudo, a União das 

Freguesias de N. Sr:ª Tourega e N. Sr:ª Guadalupe, Alcáçovas e Vila Nova da Baronia, são as freguesias onde a 

população empregada na agricultura e pecuária é mais significativa. 

Apesar da maior parte da população estar empregada no setor dos serviços, a agricultura, a pecuária e floresta 

têm um papel importante na região em análise, porque apresentam características singulares e permitem 

obter matérias-primas de qualidade, e pela existência de uma agroindústria com grande tradição na 

transformação de produtos agrícolas e pecuários e na obtenção de produtos com elevada qualidade.  

De referir que o território em análise possui um reduzido número de empresas, as quais são de muito pequena 

dimensão, a maioria delas com menos de 10 pessoas ao serviço. Na maioria dos casos, são empresas familiares. 

Em termos de ramo de atividade das empresas, para além da “agricultura, produção animal, caça, floresta e 

pesca”, destacam-se também as empresas na área do “comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 

automóveis e motociclos”. Também detém algum peso as “atividades administrativas e os serviços de apoio”, 

e os “alojamentos, restauração e similares”. Existem, ainda, na região em estudo, algumas cooperativas e 

sociedades agrícolas, bem como, organizações de produtores. 

PATRIMÓNIO HISTÓRICO-CULTURAL 

Na área do projeto foram identificadas 12 elementos patrimoniais de interesse, tendo sido confirmados 10 

deles no terreno. Embora identificados em gabinete, não foram localizados no trabalho de campo, o  “Povoado 

de Monte do Famais” e o marco miliário de Lindim. 

No conjunto dos 12 elementos do património identificados e com interesse, existem 5 sítios arqueológicos, 2 

antigos montes alentejanos, 1 casa de apoio agrícola, 2 moinhos de vento e 2 recintos para guarda de gado. 

No conjunto de edifícios inventariado, destaca-se o núcleo do cabeço da Fragosa (Fotografia 4), composto por 

2 moinhos de vento e por um monte alentejano, dado que carateriza um antigo núcleo de produção rural 

associado à produção de cereais, moagem de farinha e produção de gado. 
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.  

Fotografia 4 – Vista geral do Monte da Fragosa e de um dos moinhos. 

Os restantes edifícios têm menor significado em termos de arquitetura, consistindo num monte alentejano 

abandonado (Cega Gatos), numa casa de apoio agrícola (Cega Gatos de Baixo) e em dois recintos antigos para 

guarda de gado. Nestas duas construções (Fotografia 5 e Fotografia 5 não foram observados materiais 

arqueológicos que atestem a antiguidade das suas estruturas. 

 

.  

Fotografia 5 e Fotografia 6 – Vista geral do Monte Cega Gatos e do recinto do Roncão 2. 

Relativamente aos sítios arqueológicos identificados, existe uma mancha de materiais pré-histórica, 

designadamente o sítio do Monte da Tapada, e outra mancha de materiais arqueológicos (Sítio da Tapada - 

Fotografia 7), com fragmentos cerâmicos, que podem ser associados ao período medieval ou, o que é mais 

provável, ao período moderno. 
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.  

Fotografia 7 – Vista geral da implantação do Sítio da Tapada (n.º 1) e pormenor dos materiais 

PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS 

Os principais impactes negativos identificados nos estudos realizados, resultarão das atividades associadas à 

fase de construção considerando-se globalmente pouco significativos os impactes negativos esperados na fase 

de exploração do projeto.  

De acordo com os estudos efetuados, os principais impactes ambientais identificados para as diferentes fases 

do projeto são, resumidamente, os seguintes: 

Fase de obra  

Os impactes ambientais associados à fase de construção serão, na sua maioria, diretos e de natureza negativa, 

resultando das seguintes atividades:  

 Escavações e aterros, e ações de desmatação associadas, com o objetivo de preparar os terrenos para 

a instalação das infraestruturas a construir; 

 Abertura de valas para instalação da conduta principal e das condutas de rega;  

 Betonagens associadas à construção da estação elevatória de Viana e ao reservatório de S. Miguel.  

Para além destes aspetos construtivos, também a implantação e funcionamento dos estaleiros, os acessos de 

obra, e a gestão de áreas para empréstimo ou depósito de terras podem gerar impactes diretos e negativos. 

Durante a fase de construção do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega será 

necessário implantar um estaleiro principal, o qual será complementado com parques de materiais localizados 

em pontos estratégicos, de acordo com a programação seguida pelo empreiteiro para o desenvolvimento da 

obra. 

A área afeta ao estaleiro incluirá uma zona para instalação de contentores para apoio à obra (oficinas) e 

instalações sanitárias, uma zona de parqueamento de máquinas e uma zona de depósito de materiais. O 

fornecimento de materiais será feito de acordo com a evolução da obra, de modo a diminuir a área de 

armazenamento. Serão ainda instalados os contentores que servirão de escritório/sala de reuniões. 
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No âmbito do EIA foram indicadas as zonas da área de estudo em que é proibida a instalação de estaleiros, de 

acordo com os seguintes critérios: 

 Área Interdita – zonas onde se identificaram elementos patrimoniais, incluindo áreas de dispersão de 

vestígios; as linhas de água e respetivas áreas de proteção; os povoamentos de sobreiro e azinheira; as 

áreas de proteção às captações destinadas ao abastecimento público; os perímetros urbanos. Nestas 

zonas é interdita a instalação de estaleiros, a exploração de manchas de empréstimo e o depósito de 

terras sobrantes. 

 Muito condicionada – incluem-se nesta classe as áreas abrangidas pelo regime de REN (Reserva 

Ecológica Nacional), as zonas húmidas e as áreas com sobreiros e azinheiras dispersos. Nas áreas 

consideradas como muito condicionadas não deverão ser instalados estaleiros, exploradas manchas de 

empréstimo ou depositadas terras sobrantes, a não ser que tal seja imprescindível à concretização do 

projeto e não exista qualquer outra alternativa.  

 Condicionada – incluem-se nesta classe as áreas abrangidas pelo regime de RAN (Reserva Agrícola 

Nacional) e os perímetros alargados de proteção às captações destinadas ao abastecimento público. Nas 

áreas consideradas como condicionadas a instalação de estaleiros, exploração de manchas de 

empréstimo e deposição de inertes deve ser restringida aos casos em que não existam áreas não 

condicionadas próximas. A utilização destas áreas não dispensa a aplicação das boas práticas ambientais 

e medidas de minimização aplicáveis. 

 Não condicionada – incluem-se nesta classe todas as áreas não abrangidas pelas classes anteriores. A 

instalação de estaleiros, exploração de manchas de empréstimo e deposição de inertes nestas áreas não 

é condicionada por questões ambientais, patrimoniais ou pelos regimes da Reserva Ecológica e da 

Reserva Agrícola. Esta situação não dispensa, contudo, a aprovação do Dono da Obra e a aplicação das 

boas práticas ambientais e medidas de minimização aplicáveis. 

Com base nestes critérios, foram indicadas as localizações preferenciais para a implantação de estruturas de 

apoio à obra, nomeadamente estaleiros e áreas de empréstimo e depósito de terras. Dentro das restrições 

apresentadas caberá ao empreiteiro a apresentação de uma proposta de localização de estaleiro, a qual terá 

de ser aprovada pelas entidades competentes e pela EDIA e que terá de cumprir os requisitos ambientais 

impostos para esta empreitada. No final da obra o empreiteiro será responsabilizado pela reposição da 

situação inicial. 

No que se refere aos acessos de obra, a área de estudo encontra-se bem servida de estradas nacionais e 

municipais que permitem o acesso, em boas condições, às principais localidades do bloco, a parte substancial 

das propriedades agrícolas e às principais infraestruturas e caminhos agrícolas. Por seu lado, a rede viária de 

caminhos agrícolas públicos e particulares, forma uma malha com uma densidade razoável, o que possibilita o 

acesso às diversas explorações agrícolas da área em estudo. 

Dada a existência de uma boa rede viária, não se prevê a necessidade de construir novos acessos, 

especificamente para a fase de construção do projeto, embora as condições em que atualmente se encontram 

estes acessos públicos e privados a utilizar durante a obra, devam ser repostas no final da fase de construção. 

Devido à realização de escavações e construção das infraestruturas do projeto, o que trará alguma 

desorganização das zonas diretamente afetadas pelas obras, verificar-se-á, pontualmente, uma alteração das 

formas do terreno, destruição de vegetação, perturbação dos animais, degradação da qualidade do ambiente 
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(produção de ruído e poeiras) e da paisagem. Essa afetação originará impactes globalmente negativos, 

localizados, temporários e de magnitude reduzida a moderada, contudo evitáveis ou minimizáveis através de 

um conjunto de medidas habituais em obras desta natureza, relacionadas com a correta implantação, gestão 

e reabilitação das áreas de intervenção, o que conduzirá a impactes residuais sem importância apreciável. 

Durante a fase de obra, é previsível que circulem na área de estudo, dependendo do número de frentes de obra 

que sejam programadas, os seguintes veículos: 

 10 a 15 camiões; 

 7 a 15 retroescavadoras; 

 3 a 4 cilindros compactadores; 

 1 betoneira; 

 2 gruas telescópicas para instalação das tubagens da rede de rega. 

Assim, para a população local, durante a fase de construção, serão sentidos os incómodos derivados das obras, 

dada a circulação dos veículos referidos e o consequente aumento do ruído e poeiras. No entanto, trata-se de 

uma perturbação local, temporária (a obra durará cerca de 15 meses e não ocorrerá em toda área de projeto 

em simultâneo), reversível e, também neste caso, poderá ser bastante reduzida a sua importância. Estes 

impactes negativos serão, contudo, compensados pelos impactes positivos identificados, relacionados com o 

aumento do emprego e da atividade económica nas povoações da área de influência das obras, bem como nos 

concelhos abrangidos pelo projeto. 

Fase de Exploração  

Após a conclusão das obras e com o regadio em exploração, os impactes negativos mais importantes que 

podem ocorrer, prendem-se com os impactes ao nível dos solos devido a possíveis problemas de 

salinização/alcalinização associados à prática do regadio e, também, com os impactes na qualidade da água, 

caso se proceda a uma incorreta aplicação de fertilizantes e pesticidas que, de forma conjugada com a rega, 

contribuem para o enriquecimento das águas em nutrientes e poluentes. Contudo, desde que sejam seguidas 

as boas práticas agrícolas recomendadas, nomeadamente no que se refere à gestão da rega e fertilização, as 

soluções projetadas têm condições para reduzir ao mínimo a importância destes impactes. 

Poderão ainda ocorrer nesta fase impactes negativos na ecologia, nomeadamente nas áreas ocupadas pelas 

culturas anuais de sequeiro, em que atualmente se observa a ocorrência de espécies com elevado valor para a 

conservação da natureza, como sejam o alcaravão, a calhandra-real, o sisão, a abetarda e a águia-caçadeira. 

Também neste caso, os impactes esperados serão mais sentidos no que se refere à nidificação e refúgio destas 

espécies, uma vez que as novas práticas agrícolas, nomeadamente áreas de pastagem, poderão ser adequadas 

para a sua alimentação. Acresce que a proteção do habitat de nidificação destas espécies já se encontra 

salvaguardada pela delimitação da Zona de Proteção Especial (ZPE) de Évora, a qual se encontra no limite da 

área de estudo a nordeste, o que reduz consideravelmente a importância dos impactes negativos referidos. 

Por outro lado, o incómodo sentido pela população local (nomeadamente nas localidades atravessadas por 

vias utilizadas para acesso à obra) deixará de existir nesta fase de exploração do projeto, retomando-se a 

normalidade na dinâmica das movimentações dentro da área beneficiada pelo regadio. 

Dada a forte atividade agrícola já existente nesta zona do bloco de rega, bem como o papel que o regadio já 

assume em parte deste bloco e a existência de grandes propriedades em cerca de 95 % da área (sobretudo na 
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mancha de rega localizada mais a Norte), a maioria das propriedades tem boas acessibilidades, na maioria 

particulares, as quais efetuam ligações aos principais eixos rodoviários.  

Apesar de ser expectável um aumento da circulação de maquinaria agrícola associada à exploração dos blocos 

(tratores e similares para trabalhos agrícolas, veículos de transporte/carga ligeiros e pesados), este incremento 

não é quantificável, uma vez que dependerá das culturas a praticar e respetivo grau de intensificação. De 

qualquer forma, tratando-se de acessos maioritariamente particulares, pelo que não é expectável que um 

eventual aumento da circulação nestas vias interfira com o tráfego viário habitual ou que venha a ter peso 

relevante nas emissões gasosas/qualidade do ar. 

Por último, deve destacar-se que são esperados impactes positivos, muito significativos, nos domínios da 

socioeconomia e agrossistemas, ou seja, para as populações e economia locais, atendendo às melhorias 

esperadas no emprego, no rendimento das famílias e na economia local e regional, devido, nomeadamente, 

ao aumento de atividades associadas à agricultura e ao desenvolvimento de serviços associados, os quais terão 

potencial para assumir um carácter mais permanente. 

 

MEDIDAS PROPOSTAS 

De forma a reduzir a importância dos impactes negativos identificados e a valorizar os impactes positivos 

mais significativos, foram propostas medidas a adotar antes, durante e depois das obras associadas à 

implantação do projeto, que podem ser agrupadas da seguinte forma: 

 Medidas genéricas a adotar nas fases de pré-construção e de construção, que se relacionam com 

cuidados a ter em obra, com a gestão de estaleiros e áreas de depósito de materiais, ou ainda relativas 

aos corredores de obra, devendo atender-se às orientações estabelecidas no EIA para o 

acompanhamento ambiental da obra ou que decorram da Declaração de Impacte Ambiental emitida 

para o projeto; 

 Medidas a adotar na fase de exploração pelos diferentes intervenientes (EDIA, beneficiários), que se 

relacionam com a adoção de boas práticas agrícolas, com as operações de manutenção e com a 

maximização dos benefícios do projeto e, ainda, com a implementação de programas de 

monitorização que permitirão acompanhar a evolução da situação ambiental, permitindo o 

reajustamento das medidas propostas. 

Assim, propõe-se a adoção das seguintes medidas: 

Antes da obra: 

 Definição de um Plano de Obra e de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), com o planeamento de 

todos os aspetos relativos à obra, bem como a indicação das medidas cautelares a tomar aquando da sua 

execução. O Plano de Obra deverá incluir, entre outros aspetos relevantes da empreitada, as fases 

previstas para as movimentações de terras, para as ações de desarborização e desmatação e para os 

atravessamentos de linhas de água, bem como a fase de desativação de estaleiros, recuperação das áreas 

afetadas pela empreitada e a integração paisagística das infraestruturas. 



 

  

 

21 
 

o O planeamento dos trabalhos a implementar deve contemplar, entre outros, os seguintes aspetos: 

i. O planeamento de trabalhos deverá possuir um detalhe mínimo mensal e terá de ser aprovado pela 

EDIA, devendo incluir as fases previstas para as movimentações de terras, para as ações de 

desarborização e desmatação e para os atravessamentos de linhas de água, bem como a fase de 

desativação de estaleiros, a recuperação das áreas afetadas pela obra e a integração paisagística 

das infraestruturas; 

ii. Prever a realização dos trabalhos de forma a reduzir ao mínimo o período de tempo em que ocorram 

movimentos de terras, devendo esta fase decorrer preferencialmente na época seca (entre julho e 

setembro), de modo a minimizar a erosão dos solos e o transporte sólido nas linhas de água e não 

coincidir com a época de reprodução de aves estepárias; 

iii. Programar os trabalhos que envolvam intervenções em linhas de água (atravessamentos) para uma 

época do ano adequada, de modo a que estas apresentem o mínimo escoamento possível; 

iv. Concentrar, no espaço e no tempo, a realização de todos os trabalhos de forma a evitar a sua 

dispersão pela envolvente; 

v. As ações de desarborização da área afetada devem decorrer preferencialmente entre agosto a 

dezembro, ou seja, fora do período reprodutor da maioria das espécies; 

o Os trabalhos associados à execução da obra deverão ser planeados de forma a minimizar os conflitos com 

a atividade agrícola na zona de intervenção, levando em consideração o calendário agrícola e o estado 

das culturas. 

o Os estaleiros, áreas de deposição de terras sobrantes e áreas de empréstimo deverão localizar-se nas 

áreas indicadas no EIA sendo recomendadas zonas já existentes, ou aprovadas para o mesmo efeito. Caso 

o Adjudicatário opte por outras localizações, estas deverão ser enquadradas nas áreas definidas como 

“zonas não condicionadas”, as quais foram delimitadas no EIA respeitando as condicionantes de 

ordenamento do território. Em caso de alteração das localizações apresentadas ou de se verificar a 

necessidade de locais adicionais, os mesmos deverão ser, previamente à realização de qualquer trabalho, 

devidamente aprovados pela EDIA e licenciadas pelas entidades competentes na matéria. 

o Dentro das condicionantes apresentadas, os estaleiros deverão localizar-se o mais próximo possível das 

frentes de obra, de modo a reduzir as áreas afetadas pelas deslocações entre o estaleiro e a frente de 

obra, com consequente minimização das deslocações de veículos, bem como as emissões difusas de 

partículas em caminhos com pavimento de terra batida. 

 Património – As medidas de mitigação dos impactes sobre o património histórico-cultural devem ser 

adotadas numa fase prévia ao início da obra. De acordo com o estudo realizado, é proposta a realização 

de sondagens arqueológicas de diagnóstico com os seguintes objetivos: 

o Confirmar a existência de elementos arqueológicos conservados e determinar a extensão em que se 

encontram; 

o Caraterizar e estabelecer a evolução no tempo dos elementos arqueológicos identificados; 

o Caraterizar o seu estado de conservação. 
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 Após a realização das sondagens arqueológicas deverá ser elaborado um relatório com os seguintes 

objetivos: 

o Apresentar os resultados obtidos; 

o Apresentar a avaliação do potencial arqueológico dos sítios identificados; 

o Apresentar outras medidas de minimização, como sejam intervenções arqueológicas em área 

(localização, metodologia, volume de terras, tratamento e conservação de materiais arqueológicos). 

Durante a Obra: 

 Implementação de um sistema de gestão ambiental (SGA) para acompanhamento de todas as atividades 

associadas à obra, incluindo:  

o Medidas gerais - limitação da remoção da vegetação às áreas estritamente necessárias; salvaguardar 

áreas sensíveis, como as áreas de montado e outros elementos vegetais com interesse; evitar o início 

da remoção do coberto vegetal nos períodos de reprodução das aves mais sensíveis (entre 1 de março 

e 30 de junho). Na impossibilidade de aplicar esta medida, estes trabalhos deverão ser acompanhados 

por técnicos especializados para salvaguardar atempadamente a deteção de ninhos ou aves jovens no 

solo. 

o Gestão de origens de água e efluentes - implementação de um adequado sistema de recolha e 

tratamento de esgotos resultantes da obra; 

o Movimentos de terras - remoção prévia da camada superficial dos solos das áreas a escavar, para 

posterior reutilização; reutilização, sempre que possível, dos materiais que sobram das escavações; 

o Gestão de resíduos - implementação de um Plano Integrado de Gestão de Resíduos (PIGR), 

resultantes da obra; 

o Acessibilidades - definição prévia de caminhos para circulação de camiões e maquinaria pesada, 

aproveitando ao máximo os caminhos já existentes e proibindo-se a circulação fora destas áreas; 

comunicação às autarquias / proprietários e população em geral de eventuais alterações na circulação 

rodoviária; limpeza / reparação das vias utilizadas, em caso de necessidade; 

o Controlo da poluição do ar e do ruído – molhar as vias não pavimentadas, especialmente em dias 

secos e ventosos; lavagens regulares dos rodados da maquinaria, camiões e outros veículos da obra; 

cobertura de materiais que levantem poeiras; realização de trabalhos mais ruidosos junto a habitações 

e outros locais mais sensíveis (p.e., escolas), entre as 8:00h e as 20.00h, evitando a sua realização em 

horário diferente e durante os fins-de-semana e feriados; 

o Ações de formação e sensibilização, recuperação de áreas afetadas pela obra - realização de 

campanhas de formação e sensibilização ambiental, dando especial importância aos cuidados a ter na 

gestão do lixo e dos esgotos da obra, à salvaguarda do património arqueológico e à proteção dos das 

plantas e animais; 

o Recuperação de áreas afetadas pela obra - limpeza da área de obra e reposição das condições 

naturais; implementação do projeto de integração paisagística e das medidas de recuperação para as 

áreas de obra; 
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o Património - acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as operações que 

impliquem movimentos de terras (desmatações, escavações, depósitos e empréstimos de materiais 

para a obra); realização de novas prospeções arqueológicas, no solo livre de vegetação, para confirmar 

as observações já realizadas e identificar eventuais vestígios arqueológicos; implementação de um 

Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico. 

Fase de Exploração: 

Da responsabilidade da Entidade Gestora: 

 Desenvolver e divulgar um código de boas práticas agrícolas, validado por entidades competentes, que 

contemple, entre outros, aspetos relacionados com a conservação do solo e da água; 

 Assegurar que todos os beneficiários recebem o código de boas práticas agrícolas, cabendo aos 

beneficiários a sua implementação; 

 Concretizar ações de divulgação e de formação aos agricultores beneficiários, que deverão incluir os 

seguintes temas: 

o Impactes ambientais decorrentes da atividade agrícola e medidas a serem adotadas para os 

minimizar/evitar; 

o Importância dos recursos hídricos existentes na área em estudo (águas superficiais e subterrâneas) e 

a melhor forma de os proteger; 

o Técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio, conducentes à redução dos 

fatores de produção e aumento do uso eficiente da água; 

o Aplicação de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes; 

o Produção/proteção integrada; 

o Importância e manutenção vegetação nas margens das ribeiras e proteção dos demais ecossistemas; 

o Promover o abandono do uso de água subterrânea para fins hidroagrícolas 

 Implementação dos Programas de Monitorização das Águas Superficiais e Subterrâneas, dos Solos e 

das Aves. 

o É da responsabilidade da entidade gestora a publicação de um boletim a distribuir anualmente por 

todos os agricultores beneficiários do Bloco de Rega. Esse boletim deve conter informação acerca 

dos resultados das monitorizações efetuadas.  

Caso os programas de monitorização a implementar 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. 

 Manutenção dos arranjos paisagísticos decorrentes do projeto de execução de Integração Paisagística / 

Arranjo de Espaços Exteriores. 

 Manter um sistema de registo com informação relativa ao perímetro de rega (nomeadamente áreas 

regadas, culturas praticadas, quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes e de pesticidas). Estas 
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informações deverão ser cedidas pelos beneficiários à EDIA, anualmente, por forma a manter o sistema 

atualizado. 

Da responsabilidade dos Beneficiários: 

 Implementar o código de boas práticas agrícolas e ambientais do EFMA, validado por entidades 

competentes, com relevância para os seguintes aspetos: 

o Dotações de água, fertilizantes e pesticidas adaptados às culturas e às características dos solos 

agrícolas em questão, mantendo o respetivo registo de aplicação; 

o Adoção de práticas de conservação do solo direcionadas para o controlo da erosão; 

o Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a 

fertilização de fundo; 

o Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível, reduzindo as mobilizações 

ao mínimo indispensável; 

o Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos 

fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação; 

o Manutenção, sempre que tecnicamente possível, das árvores existentes a compartimentar a 

paisagem, nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades; 

 Cedência de todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à 

entidade gestora do Perímetro, nomeadamente: 

o Áreas regadas; 

o Culturas praticadas; 

o Sistemas de rega utilizados; 

o Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes; 

o Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas; 

o Gestão de resíduos agrícolas; 

o Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural; 

o Áreas de compensação utilizadas e o respetivo número de exemplares; 

o Evidências de manutenção dos valores naturais identificados para a sua parcela. 

 Informar da efetiva selagem das suas captações de água logo que lhes seja fornecida água proveniente 

do EFMA, à entidade de tutela para os recursos hídricos. 

 Em caso de intervenção nas linhas de água, o beneficiário deve 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). 

 Caso necessário, decorrente dos resultados da monitorização, proceder à lavagem dos solos, 

assegurando que:  
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o A lavagem deve ser garantida durante a época mais fria para aumentar a eficiência e facilidade da 

lavagem, uma vez que as perdas por evapotranspiração são menores; 

o O solo deve ser previamente lavrado para aumentar a eficiência da lavagem, devido ao aumento da 

taxa de infiltração e consequente redução do escoamento superficial. 

 Garantir a compatibilização das azinheiras e sobreiros com as novas culturas de regadio a instalar. 

Quando tal não for possível, e no âmbito da obtenção da necessária autorização para abate/arranque 

junto da entidade competente, os beneficiários serão responsabilizados por compensar os 

exemplares a afetar. 

CONCLUSÕES 

Em síntese, pode-se concluir que, globalmente, o projeto em análise constitui uma mais-valia a nível social e 

económico, quando visto na sua exploração plena e, consequentemente, numa perspetiva de médio-longo 

prazo.  

Desta forma, considera-se que os impactes positivos do projeto, de relevância local e regional, compensam os 

impactes negativos identificados, os quais se farão sentir, principalmente, a nível local e durante a fase de 

exploração (nomeadamente na qualidade dos recursos hídricos e dos solos). 


