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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

do projeto "Circuito Hidráulico de Reguengos e Respetivo Bloco de Rega", em fase de Projeto de 

Execução, emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Regime 

Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro1. 

Dando cumprimento ao previsto no RJAIA, 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 AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao 

Projeto de Execução do "Circuito Hidráulico de Reguengos 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 RJAIA: 

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

                                                      

1 Entretanto alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e pela Lei 

n.º 37/2017, de 2 de junho. De referir ainda a quarta alteração pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, mas que 

não se aplica a este procedimento de AIA uma vez que apenas entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2018. 
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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. 

De acordo com o definido no artigo 8.º do RJAIA, a autoridade de AIA competente é a APA, que nomeou 

ao abrigo do seu artigo 9.º, a respetiva Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes 

entidades: Departamento de Avaliação Ambiental (APA/DAIA), Departamento de Comunicação e 

Cidadania Ambiental (APA/DCOM), Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (APA/ARH 

Alentejo), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), Direção-Geral do 

Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG), 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 – Arq.º João Bento 

 APA/DCOM – Dr.ª Clara Sintrão 

 APA/ARH Alentejo – Eng.º José Manuel Soares 

 ICNF – Eng.ª Maria João Matos 

 DGPC – Dr.º João Marques 

 LNEG – Dr.ª Rita Caldeira 

 CCDR Alentejo – Dr.º Francisco Faria 

 DGADR – Eng.º Manuel Franco Frazão e Eng.ª Maria de São José Pinela 

 ISA/CEABN – Arq.º Paisagista João Jorge 

O EIA objeto da presente análise, sendo datado de dezembro de 2017, é da responsabilidade da 

empresa PROCESL e foi elaborado, no período compreendido entre fevereiro a dezembro de 2017. É 

composto pelos seguintes volumes: 

I. Resumo Não Técnico 

II. Relatório Síntese 

III. Anexos 

IV. Peças Desenhadas 
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Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação: 

 Aditamento, datado de maio de 2018; 

 Resumo Não Técnico reformulado, datado de maio de 2018. 

O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto de execução. 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. 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do projeto do "Circuito Hidráulico de Reguengos e 

Respetivo Bloco de Rega", foi a seguinte: 

 Análise da conformidade do EIA. 

 Declaração da conformidade do EIA a 21 de maio de 2018. 

 Solicitação de Parecer Externo às seguintes entidades: Águas Públicas do Alentejo, S.A., Câmara 

Municipal de Reguengos de Monsaraz, Câmara Municipal de Évora, Câmara Municipal de Portel, 

Câmara Municipal de Redondo, Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Infraestruturas de 

Portugal, S.A. e ERA-Arqueologia, S.A. (Núcleo de Investigação arqueológica, Dr. António Valera). 

  Abertura de um período de Consulta Pública, desde 28 de maio a 9 de julho de 2018. 

 Visita ao local a 6 de junho de 2018, tendo estado presentes representantes da CA e da EDIA. 

 Análise técnica do EIA e respetivo aditamento com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e 

a possibilidade dos mesmos serem minimizados/compensados. 

 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 dos pareceres específicos recebidos. 

 Elaboração do Parecer Final da CA. 

3. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no EIA do “Circuito 

Hidráulico de Reguengos e Respetivo Bloco de Rega” e informação existente no Sistema de Informação 

sobre Avaliação de Impacte Ambiental (SIAIA). 

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 
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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 Reguengos 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 60 000 ha de terrenos; 

 Subsistema de Pedrógão – com origem da água na margem direita da albufeira de Pedrógão e 

que visa a beneficiação de cerca de 22 000 ha de terrenos; 

 Subsistema de Ardila – com origem da água na margem esquerda da albufeira de Pedrógão e que 

visa a beneficiação de cerca de 28 000 ha de terrenos. 
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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 projeto em apreço integra a 2ª fase (áreas de expansão) do EFMA, que abrangerá cerca de 45 000 

ha (os quais acrescem aos 120 000 ha já infraestruturados na 1ª fase), e que tem como objetivo a 

beneficiação por regadio em 10 271 ha, integrando quatro sub-blocos de rega: Peral, com uma área 

total de 1 315 ha; Vendinha, com uma área total de 1 017 ha; Montoito, com uma área total de 2 309 

ha; e Reguengos, com uma área total de 5 630 ha.  

3.3 Objetivos e necessidade do projeto 

Têm sido inúmeros e reiterados os pedidos rececionados pela EDIA para fornecimento de água na 

envolvente do EFMA, fora dos 120 000 ha inicialmente definidos para infraestruturação. As solicitações 

surgem para parcelas já regadas com recurso a captações privadas, mas também para zonas não 

regadas. 

Apreciando 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, estão reunidas as 

condições para se concretizar um benefício mais alargado da componente de regadio do EFMA, de 

modo integrado e sustentado, assumindo uma extensão das infraestruturas que já integram o 

Empreendimento. A beneficiação hidroagrícola pretendida será por isso concretizável exclusivamente 

pela rentabilização dos recursos hídricos atualmente afetos ao EFMA (por via do Contrato de 

Concessão em vigor), não sendo necessário para o efeito recorrer a novas origens de água, o que 

obvia novos impactes neste âmbito. 

O objetivo principal do presente Projeto é, assim, proporcionar condições para a prática de regadio na 

sua área de influência, atendendo a que atualmente os agricultores estão limitados nesta prática por 

insuficiência das reservas de água disponíveis. Tal como referido anteriormente, a beneficiação 

hidroagrícola pretendida para as áreas alvo da 2ª fase do EFMA, entre as quais se insere a área alvo 

do presente Projeto, será concretizável exclusivamente pela rentabilização dos recursos hídricos 

atualmente afetos ao EFMA (por via do Contrato de Concessão em vigor), não sendo necessário para 

o efeito recorrer a novas origens de água, o que obvia novos impactes neste âmbito. 

A beneficiação hidroagrícola da área em estudo irá permitir um melhor aproveitamento dos solos da 

área de projeto, possibilitando um aumento da produção agrícola e uma progressiva alteração do 

modelo cultural da agricultura da região, com a introdução previsível de novas culturas, ou 

simplesmente a expansão da atividade já praticada, com maiores opções produtivas e de maior 

rentabilidade. Deste modo, o projeto poderá 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.  
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4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

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

4.1 Localização do projeto 

O projeto do Circuito Hidráulico de Reguengos e respetivo Bloco de Rega desenvolve-se na margem 

direita do rio Guadiana, na Região do Alentejo (NUT II), sub-região do Alentejo Central (NUT III), distrito 

de Évora, abrangendo os seguintes concelhos e freguesias: 

 Évora: freguesia de Nossa Senhora de Machede e União das freguesias de São Maços e São 

Vicente do Pigeiro; 

 Portel: freguesia de Monte do Trigo; 

 Reguengos de Monsaraz: freguesias de Corval, Reguengos de Monsaraz e União das freguesias 

de Campo e Campinho; 

 Redondo: freguesia de Montoito. 

 

Figura 1 – Localização do Bloco de rega de Reguengos. 

O projeto em estudo não se insere em nenhuma área sensível tendo em atenção o entendimento 

expresso no artigo 2º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro. 
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4.2 Elementos do projeto 

O Circuito Hidráulico de Reguengos tem origem no canal que faz a interligação entre a barragem dos 

Álamos e a barragem do Loureiro, e é composto pelo Sistema Adutor Primário com uma extensão de 

29 km, e as redes secundárias de rega que têm uma extensão de 103 km. Está dividido em quatro sub-

blocos: Peral, com uma área total de 1 315 ha; Vendinha, com uma área total de 1 017 ha; Montoito, 

com uma área total de 2 309 ha; e Reguengos, com uma área total de 5 630 ha.  

O novo bloco de rega é limitado a norte pelo perímetro de rega da Vigia, a noroeste pelo bloco de rega 

de Monte Novo, todos eles integrados no Subsistema de Rega de Alqueva do Empreendimento de Fins 

Múltiplos de Alqueva. Com este projeto pretende-se beneficiar uma área de 10 271 ha na margem 

direita do rio Guadiana, e ainda proceder ao reforço do perímetro de rega da Vigia com um volume de 

cerca de 5 000 hm3/ano para suprir a escassez que se tem verificado ao longo dos anos (Figura 2). 

 

Figura 2 – Localização dos sub-blocos de Rega do presente projeto. 
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O sistema adutor primário (extensão total de 23 km) do Circuito Hidráulico de Reguengos 

compreende as seguintes componentes:  

 Obra de derivação do canal Álamos‐Loureiro; 

 Conduta adutora entre o canal Álamos‐Loureiro e o reservatório da Bragada (R1), com uma 

extensão de 9,8 km em Aço revestido com PE e em betão armado com alma de aço, nos diâmetros 

de 2 000 mm e 1 800 mm; 

 Reservatório da Bragada (R1) semi‐escavado com NPA à cota 217,0 m e NmE à cota 213,0 m, 

com um volume útil de cerca de 60 000 m3; 

 Estação elevatória da Bragada (EE1), anexa ao R1, equipada com 4 grupos eletrobomba de eixo 

horizontal, com caudal unitário de 900 l/s, caudal total 3 600 l/s e elevação manométrica de 45 

m.c.a.; 

 Conduta elevatória entre a estação elevatória da Bragada (EE1), anexa ao R1, e o reservatório 

da Furada (R2) com diâmetro de 1 800 mm, em aço revestido com PE, numa extensão de 3,6 km; 

 Reservatório da Furada (R2), semi‐escavado com NPA à cota 253,0 m, NmE à cota 249,0 m e 

volume útil de cerca de 103 000 m³ e com sistema de micro‐tamisação (malha de 1,5 mm) na 

tomada de água para o troço T3 da rede primária de adução; 

 Conduta adutora gravítica entre o reservatório da Furada (R2) e o ponto de entrega na albufeira 

da Vigia, em aço revestido com PE e FFD, com diâmetros entre os 2000 e 700 mm e extensão 

total de 9,6 km. 

O presente projeto contempla ainda a execução de Redes Secundárias de Rega (extensão total 103 

km), que engloba as seguintes componentes: 

 Condutas de distribuição gravíticas em betão pré‐esforçado com alma de aço, FFD e PEAD, 

com diâmetros entre os 1600 mm e 110 mm; 

 167 hidrantes (instalados na rede primária e na rede secundária) com 1 a 4 bocas de rega 

associadas (num total 377 bocas de rega) e caudal instalado variável, entre os 10 e 1500 m3/h; 

 Sistemas individuais de filtração a instalar em cada uma das derivações para a rede secundária 

de rega do sub‐bloco 1; 

 Estação sobrepressora da Revilheira; 

 Estação sobrepressora das aldeias de Montoito. 
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Como referido acima, a área a beneficiar foi dividida em quatro sub-blocos: 

 Sub-Bloco do Peral, com uma área total de 1 315 ha, sendo servido a partir da conduta adutora 

gravítica que, com origem no canal Álamos‐Loureiro, abastece o reservatório da Bragada (R1). 

Neste bloco predomina a grande propriedade; 

 Sub-Bloco da Vendinha, com uma área total de 1 017 ha, sendo servido a partir do reservatório 

da Furada (R2). Este bloco apresenta uma estrutura em que predomina a grande propriedade; 

 Sub-Bloco de Montoito, com uma área total de 2 310 ha, sendo servido a partir do adutor gravítico 

que parte do reservatório da Furada (R2) e que abastece também a albufeira da Vigia. Uma parte 

da área deste bloco, cerca de 652 ha, com cotas mais elevadas, é abastecida através da estação 

sobrepressora de Montoito. Neste bloco predominam as pequenas propriedades; 

 Sub-Bloco de Reguengos, com uma área total de 5 631 ha, onde predomina a pequena 

propriedade, sendo abastecido a partir do reservatório da Furada (R2). A área a norte de Corval 

(Revilheira), cerca de 874 ha, é abastecida através da sobrepressora da Revilheira. 

4.3 Duração da fase de construção 

A duração da construção das diferentes infraestruturas está prevista decorrer durante 24 meses. 
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5. ANÁLISE ESPECÍFICA 

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. 

5.1 Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 

A. Caracterização da situação de referência 

Geomorfologia, Geologia  

A área afeta ao projeto insere-se no domínio morfoestrutural da Zona de Ossa Morena. Em termos de 

enquadramento geomorfológico o relevo é predominantemente marcado pela Peneplanície Alentejana, 

de relevo suave, e algum relevo residual resultante da tectónica e erosão diferencial das formações 

rochosas presentes na área. Assim, áreas aplanadas a suavemente onduladas intercalam zonas de 

relevo mais vigoroso associadas ao maior encaixe das linhas de água ou à maior proeminência dos 

interflúvios da rede hidrográfica. De um modo geral, nas rochas granitoides e quartzodioriticas formam-

se peneplanícies, enquanto nos xistos o encaixe das linhas de água é favorecido, dissecando a 

peneplanície relativamente às formações envolventes. De referir ainda a depressão de Montoito que 

ocupa a zona central, e o grande filão dolerítico S. Teotónio-Odemira-Ávila com orientação 

aproximadamente NE-SW. 

Segundo o EIA, a maioria da área de estudo situa-se entre os 200 e 250 metros de altitude, com cotas 

mínimas (< 175 m) sobretudo a sudoeste e as cotas mais elevadas (> 275 m) a noroeste da área de 

estudo. É também nesta área que se encontram os declives maiores. 

Em termos de geologia regional, a área de estudo localiza-se nos sectores de Estremoz-Barrancos 

(SEB) e de Montemor-Ficalho da zona de Ossa-Morena e, ainda, em granitoides tardi-variscos. 

Encontram-se também unidades da Cobertura Meso-Cenozoica. 

As principais infraestruturas do projeto vão ser desenvolvidas, segundo o EIA, com base na Carta 

Geológica de Portugal, à escala 1:50.000, Folhas 40-B e 40-D, em: 

 Aluviões modernos (a) - parte da condutora gravítica T1. 

 Depósitos de cobertura como Cascalheiras do tipo “ranha” com impregnações calcárias na parte 

inferior (PQ) Plio-Plistocénico – parte final das condutas adutoras, Reservatório da Bragada e rede 

secundária; Grés, argilas e calcários (Ø) do Miocénico e Paleogénico indiferenciados – no início e 

no final do traçado das condutas adutoras e condutas da rede secundária;  

 Substrato Hercínico: 

Xistos micáceos e xistos lustrosos da Formação de Barrancos (Ba); rochas da Formação de Ossa 

(Os -alternância de areníticas, pelíticas, grauvacóides rochas areníticas pelíticas) – algumas 

condutas gravíticas na direção de Reguengos de Monsaraz; rochas da Formação de Xistos de 
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Moura (Mo - xistos, metagrauvaques, quartzomicaxistos e anfibolitos) – grande parte das condutas 

adutoras, da rede secundária e locais dos dois reservatórios e da estação elevatória da Bragada 

(EE1). 

 Rochas intrusivas: 

Granodioritos e tonalitos associados (үΔ) do maciço eruptivo de Reguengos e granodioritos 

gnáissicos (үΔz) – parte das condutoras gravítica T3 e elevatória T2, e grande parte das condutas 

da rede secundária;  

Doleritos do alinhamento filoneano NE-SW (δ/δA) – conduta elevatória T2 e rede secundária 

A nível estrutural a região é caracterizada por várias fases de dobramentos e de tectónica frágil 

expressos nas megaestruturas sinclinal de Terena e antiforma do Redondo (com orientação geral NW-

SE) e sinforma de Santa Suzana, contactando este último com os “Xistos de Moura”, provavelmente 

através de uma falha, e acidentes tectónicos NW-SE a WNW-ESE. A fracturação tardi-hercínica está 

representada por sistemas de falhas, de direção NE-SW a NNE-SSW e subordinadamente E-W. 

Diversas fraturas foram preenchidas por rochas filoneanas, com destaque para o grande filão dolerítico 

da falha de Messejana (NE-SW a NNE-SSE). Este é um acidente que se destaca a nível regional 

também pela atividade neotectónica, assim como a Falha da Vidigueira – Moura com orientação geral 

WNW-ESE a E-W e com componente de movimentação vertical do tipo inverso. 

No que respeita a sismicidade, a área de estudo situa-se na zona sísmica B, correspondente à 

segunda zona de maior risco sísmico para Portugal continental, de acordo com o Regulamento de 

Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes, enquanto a Carta de Isossistas de 

Intensidade Máxima (escala da de Mercalli modificada) indica intensidades máximas VII e VIII. 

 Para a área de estudo são expectáveis valores de agR máximas de 0,6 m2/s 1,0 m2/s para ação sísmica 

do Tipo 1 (zonas sísmicas 1.4 e 1.5), e de 1,1 m2/s para ações sísmicas Tipo 2 (zona sísmica 2.4) de 

acordo com o Eurocódigo 8 (NP EN 1998-1-1:2010). 

Recursos Minerais 

Não são conhecidos depósitos minerais (minas) na área do projeto, nem a existência de qualquer antiga 

exploração mineira. No entanto, refira-se que existe um pedido, datado do início de 2016, da empresa 

Opusgreen – Agricultura e Exploração Mineira, Lda. para atribuição de área de prospeção e pesquisa 

de Au, Ag, Sb, Pb, Zn, Sn, Fe, Cu e Terras Raras com ref.ª MNPPP0388 designada de “Évora-ESE”, 

em que se verifica uma pequena sobreposição com a zona nordeste do bloco de rega e que se afigura 

perfeitamente compatibilizável com o projeto. 

No que diz respeito a massas minerais (pedreiras), na área de estudo é conhecida a existência, a cerca 

de 750 m para NE do lugar de Vale Ferreiros, na freguesia de S. Vicente do Pigeiro (Évora), da pedreira 

nº 4889 – Vendinha licenciada em 27/10/1993 à empresa Granitos da Maceira, S.A. para a extração de 

granitos ornamentais.  
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Dada a localização junto ao limite noroeste do bloco de rega e atendendo ao atual uso do solo da área 

ocupada pela pedreira, essa parcela deverá ser excluída de fins agrícolas e consequentemente do 

bloco de rega, pelo menos até à conclusão da exploração dos recursos aí existentes e posterior 

recuperação ambiental, após a qual poderá ser retomada a utilização dessa área para fins agrícolas 

(ver figura 6.17 do Relatório Síntese do EIA). 

Na Planta de Ordenamento do PDM de Évora, esta pedreira da Vendinha pode ser observada, 

encontrando-se integrada na categoria de espaço “outras pedreiras”. No EIA foi tida em conta a 

informação georreferenciada enviada pela CM de Évora relativamente à localização da pedreira da 

Vendinha com a designação de BripleAltos – Pedreira – Quinta Vale Ferreiros – Vendinha que se 

encontra em atividade e que pertence atualmente ao Grupo JJR. 

Existe ainda registo de atividade extrativa na freguesia de S. Pedro do Corval no concelho de 

Reguengos de Monsaraz, onde foram exploradas argilas comuns em depósitos de cobertura.  

Também na freguesia de Montoito no Redondo, a cerca de 1000 m para SW desta localidade, é 

conhecida a pedreira Montoito onde foram extraídos xistos e grauvaques na formação Xistos de Moura, 

para fornecimento de pedra para construção e que se encontra abandonada. 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Geologia e Geomorfologia 

Os impactes relativamente à Geomorfologia e Geologia estão relacionados com as ações que decorrem 

essencialmente da fase de construção. Realçam-se as seguintes, sendo desde já de referir, que os 

impactes são pouco significativos e de magnitude reduzida: 

 Movimentações de terras (fase de construção) – estão previstas movimentações de terras 

relacionadas com escavações e aterros, devido fundamentalmente à construção dos vários 

elementos do projeto. O EIA indica o volume total de 456 056 m3 de terras, sendo que os maiores 

volumes são os relacionados com a conduta de ligação do reservatório da Furada à albufeira da 

vigia, o Reservatório da Furada e a Estação elevatória da Bragada. Daquele volume total 328 809 

m3 (72%) serão reutilizados nas estruturas do projeto e 127 246 m3 serão terras sobrantes. Parte 

destas poderão ainda ser utilizadas na recuperação de áreas degradadas; o sobrante será 

reencaminhado para depósito devidamente licenciado.  

 Assim, estes impactes podem ser considerados como negativos, diretos, pouco significativos, 

localizados, de magnitude reduzida, prováveis a certos, reversíveis e temporários. As 

movimentações de terras podem ainda provocar alterações geomorfológicas resultando em 

impacte negativo, direto, pouco significativo, localizado, de magnitude moderada, provável, 

reversível e temporário. 

 Decapagem (fase de construção) – o EIA indica que nalguns locais será necessária a remoção de 

uma camada na parte superficial dos horizontes superiores por maior concentração de matéria 

orgânica e raízes, a qual deverá ser colocada em depósito temporário para posterior reutilização. 
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Esta ação irá aumentar a suscetibilidade à erosão nos locais decapados. Assim, constitui um 

impacte negativo, direto, de magnitude reduzida a moderada, temporário, certo, local, reversível e 

pouco significativo. 

 Escavações (Fase de construção) e aterros (Fases de construção, exploração e desativação) – 

Além de estarem relacionadas com a movimentação de terras, já referida, estão também 

relacionados com o risco de ocorrência de instabilidade nos taludes de escavação/aterros. O EIA 

indica que não são expectáveis impactes associados a possíveis situações de instabilidade de 

vertentes resultantes de escavações, e estabelece as relações V/H a obedecer para cada tipo de 

litologia e outras condições a para preservação da sua estabilidade. No entanto, em especial nos 

aterros de terras sobrantes, pode existir impacte negativo, pouco significativo, localizado, de 

magnitude reduzida, temporário, provável, nomeadamente na fase de desativação. 

Recursos Minerais 

Verifica-se que grande parte da área deste projeto é constituída por Blocos de Rega, nos quais serão 

construídas infraestruturas ligeiras (condutas de rega) e dentro dos quais se vai implementar atividade 

agrícola de regadio, o que nos parece não inviabilizar o futuro aproveitamento de recursos minerais 

que aí já possam ser conhecidos ou vir a ser encontrados no futuro.  

Assim considera-se que relativamente aos recursos minerais os impactes são pouco significativos e de 

baixa magnitude. Dado que no conjunto, a afetação de recursos minerais é nula ou pouco significativa, 

considera-se desnecessária a implementação de medidas de mitigação a este nível. 

C. Medidas de minimização  

A implementação do projeto do “Circuito Hidráulico de Reguengos e Respetivo Bloco de Rega” terá 

impactes ambientais negativos nos descritores Geologia, Geomorfologia, Recursos Minerais e 

Património Cultural que, no entanto, se preveem reduzidos e de pouca significância, nomeadamente 

após a implementação dos ajustes ao Projeto e das medidas de minimização preconizadas, quer pelo 

EIA quer pela CA.  

Assim, considera-se que não há aspetos impeditivos para a implantação do projeto desde que sejam 

efetivamente efetuados e demonstrados os ajustes ao Projeto e cumpridas as medidas de minimização 

acima referidas e constantes no parecer da CA.  
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5.2 Recursos Hídricos, Qualidade da Água e Domínio Hídrico 

Em termos gerais, pode-se concluir que a caracterização da situação ambiental de referência abrange 

de forma sistemática, desenvolvida, clara e homogénea os descritores avaliados pela ARH Alentejo. 

A metodologia seguida na abordagem e tratamento do descritor “Recursos Hídricos” parece adequada 

a um projeto desta tipologia, tendo sido utilizadas a informação e bibliografia disponíveis que se 

consideram mais convenientes. 

O projeto em análise incide na área de jurisdição territorial da ARH do Alentejo, nomeadamente na 

Região Hidrográfica 7 (Guadiana), desenvolvendo-se nas bacias hidrográficas das massas de água 

rios (Figura 3): 

 PT07GUA1455 – Albufeira da Vigia; 

  PT07GUA1457 – Ribeiro da Vila; 

 PT07GUA1459 – Ribeira do Azevel; 

 PT07GUA1463 – Ribeira da Pardiela (HMWB – Jusante B. Vigia); 

 PT07GUA1466 – Ribeira de Pega; 

 PT07GUA1469 – Rio Degebe (HMWB – Jusante Bs. Vigia e Monte Novo); 

 PT07GUA1472 – Ribeira da Azambuja; 

 PT07GUA1473A – Ribeira da Aldeia; 

 PT07GUA1473B – Ribeira da Aldeia (HMWB – Jusante B. Loureiro); 

 PT07GUA1474 – Ribeira do Álamo; 

 PT07GUA1475 – Ribeira do Pigeiro; 

 PT07GUA1477 – afluente do Rio Degebe; 

 PT07GUA1478 – Ribeira da Caridade; 

 PT07GUA1487B – Albufeira Alqueva (Braço Degebe). 

No âmbito do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana – PGRH 2º Ciclo, aprovado pela 

Resolução do Concelho de Ministros (RCM) nº 52/2016, de 20 de Setembro, republicado pela RCM n.º 

22-B/2016, de 18 de Novembro, à exceção da massa de água PT07GUA1477 – afluente do Rio 

Degebe, todas estas massas de água foram classificadas com o estado inferior a bom. 
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Figura 3 - Massas de água superficial 
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Figura 4 - Linhas de água 
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Grande parte dos cursos de água que atravessam a área de incidência do projeto, apresentam um 

regime hidrológico temporário e irregular, do tipo torrencial. Na figura 4 representam-se as principais 

linhas de água que atravessam o circuito hidráulico e o bloco de rega. 

A precipitação anual média é de aproximadamente 550 mm, ocorrendo 70% desta durante o semestre 

húmido (outubro a março). O escoamento superficial é temporário e irregular, do tipo torrencial. 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área de implantação do empreendimento desenvolve-se no Sistema 

Aquífero Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona de Ossa Morena e na massa de 

água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Guadiana, tendo sido classificada com 

estado químico e quantitativo bom e superior, no âmbito do Plano de Gestão da Região Hidrográfica 

do Guadiana – PGRH 2º Ciclo, aprovado pela Resolução do Concelho de Ministros (RCM) nº 

52/2016, de 20 de Setembro, republicado pela RCM n.º 22-B/2016, de 18 de Novembro. 

O Setor Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona de Ossa Morena corresponde a 

um extensa área com interesse hidrogeológico, em particular porque as formações aquíferas que o 

suportam apresentam produtividades superiores às que caracterizam, em geral, as formações 

geológicas de natureza ígnea e metamórfica do Maciço Hespérico. Este Setor Pouco Produtivo não 

apresenta produtividades que o constituam como uma fonte de abastecimento aos principais povoados 

do Alentejo. Todavia, são suficientes para abastecer povoações até cerca de 1000 habitantes. 

No que se refere à vulnerabilidade à contaminação, o índice de vulnerabilidade EPPNA mostra que 

esta zona do aquífero apresenta vulnerabilidade média a baixa; o índice de vulnerabilidade DRASTIC 

apresenta uma vulnerabilidade baixa a variável. 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Em termos gerais, considera-se que a identificação, caracterização e avaliação dos impactes, abrange 

de forma sistemática, clara e homogénea, o descritor “Recursos Hídricos”, analisado e avaliado pela 

ARH do Alentejo. 

Relativamente ao descritor analisado, e face às características deste projeto, considera-se que os 

impactes negativos serão pouco significativos e que se iniciam com as obras de construção e se 

mantêm ao logo do período de exploração do bloco de rega. A fase de exploração é aquela que poderá 

originar os maiores impactes sobre os recursos hídricos, nomeadamente sobre a qualidade da água. 

Fase de construção 

Em relação aos recursos hídricos superficiais os principais impactes estarão associados a: 

 Desmatação, decapagem e movimentação de terras dos terrenos nos locais de implantação das 

infraestruturas (atravessamento das linhas de água pelas condutas da rede primária e secundária, 

adutores e rede de rega) – Impacte negativo, direto, temporário, provável, local, reversível, pouco 

significativo e de magnitude reduzida. 

 Circulação de máquinas e veículos – Impacte negativo, direto, temporário, provável, local, 

reversível, pouco significativo e de magnitude reduzida. 
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 Instalação, funcionamento e presença dos estaleiros (associado também à produção de águas 

residuais, efluentes líquidos e sólidos, armazenamento de combustíveis, lubrificantes e produtos 

químicos) – Impacte negativo, local, improvável, imediato, minimizável, direto, temporário, 

reversível, pouco significativo a significativo e de magnitude reduzida a elevada. 

 Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de construção – 

Impacte negativo, direto, temporário, improvável, local, imediato, reversível, pouco significativo e 

de magnitude reduzida. 

 Depósito de materiais sobrantes – Impacte negativo, direto, temporário, provável, local, imediato, 

reversível, pouco significativo e de magnitude reduzida. 

 Execução dos reservatórios, estações elevatórias, estações sobrepressoras, e estação de filtração 

– Não interfere com os recursos hídricos. 

 Adutor, rede de rega. Abertura de valas para instalação de condutas e posterior recobrimento - 

Impacte negativo, direto, temporário, certo, local, imediato, reversível, pouco significativo e de 

magnitude reduzida. 

 Rede de rega. Regularização de linhas de água – Impacte negativo, direto, temporário, certo, local, 

imediato, reversível, significativo e de magnitude reduzida. 

As ações associadas à construção do estaleiro poderão implicar alguma mobilização de terras e criação 

de plataformas, podendo ocorrer o arrastamento de partículas e consequente aumento da turvação nos 

cursos de água mais próximos. 

A instalação das infraestruturas e a circulação de máquinas e veículos poderão ainda contribuir para a 

compactação e consequente impermeabilização dos solos, promovendo o escoamento superficial. 

A criação de acessos temporários poderá implicar alterações do escoamento superficial e obstrução 

de cursos de água, podendo ainda verificar-se o aumento de sólidos em suspensão nos cursos de água 

adjacentes aos acessos provisórios. 

Os trabalhos de desmatação e limpeza superficial dos terrenos nas áreas afetas aos trabalhos de 

construção não deverão causar impactes significativos nos recursos hídricos superficiais, no que 

respeita aos aspetos quantitativos, uma vez que não interferem diretamente com a rede hidrográfica e 

não alteram a morfologia local. 

Todavia, especificamente, as atividades de desmatação e decapagem nas áreas em que a rede de 

rega atravessa linhas de água poderão influenciar pontualmente a qualidade da água dessas linhas de 

água, bem como o seu escoamento superficial, repercutindo-se no ciclo hidrológico. Uma vez que estas 

ações se irão realizar com recursos a meios mecânicos, os riscos de contaminação serão potenciados, 

em caso de incidentes com óleos ou combustíveis e se os trabalhos forem desenvolvidos em época 

húmida. 

O depósito de materiais sobrantes e consequente circulação de máquinas e veículos poderão contribuir 

localmente para a compactação dos solos, o que poderá originar um incremento do escoamento 
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superficial. A alteração da morfologia do terreno poderá alterar a rede hidrográfica local, criando 

pequenos cursos de água e obstruindo outros. Poderão ser arrastados sedimentos para as linhas de 

água mais próximas, provocando a sua turvação devido ao aumento dos sólidos em suspensão. 

Relativamente às condutas das redes principal e de rega, os impactes nos recursos hídricos estão 

relacionados com a turvação pontual das linhas de água na zona de interseção, como consequência 

da desagregação do solo resultante da mobilização da terra necessária às operações de implantação 

das condutas (aberturas de valas, introdução da tubagem e consequente fecho), destacando-se pela 

sua importância o atravessamento do Rio Degebe e da Ribeira da Azambuja. A utilização da maquinaria 

é também indutora do aumento pontual e local de hidrocarbonetos, que poderão alcançar as linhas de 

água interferidas. 

No que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos, as repercussões da impermeabilização 

associada à implantação das infraestruturas do projeto, com potenciais modificações induzidas na 

permeabilidade dos terrenos pelas operações de compactação dos mesmos, conduzirão à diminuição 

da taxa de recarga da massa de água subterrânea. Este impacte é considerado como negativo, de 

magnitude reduzida, local, certo, permanente, irreversível imediato, direto, e não minimizável. 

São ainda previsíveis impactes relacionados com: 

 Intersecção do nível freático pelas escavações e necessidade de bombeamento da água 

subterrânea para fora da frente de obra – Impacte neutro. 

 Rebaixamento do nível freático como consequência das escavações para instalação das 

infraestruturas – Impacte negativo, direto, temporário, pouco provável, local, reversível, imediato, 

minimizável, pouco significativo e de magnitude reduzida. 

 Instalação, funcionamento e presença dos estaleiros – Impacte negativo, local, improvável, direto, 

temporário, reversível, pouco significativo e de magnitude reduzida. 

 Contaminação das águas subterrâneas devido a derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis 

associados à maquinaria da obra, e a derrames acidentais de efluentes domésticos com origem 

no estaleiro – Impacte negativo, de magnitude reduzida a elevada, local, provável, temporário, 

reversível, imediato, direto, e minimizável, pouco significativo a significativo. 

Fase de exploração 

Em relação aos recursos hídricos superficiais os principais impactes estarão associados ao acréscimo 

da área regada e à alteração do sistema de cultivo. 

 Exploração do adutor, da rede de rega 

- Presença, funcionamento e manutenção das infraestruturas – Impacte negativo, direto, 

temporário, improvável, local, imediato, reversível, pouco significativo e de magnitude reduzida. 

- Atividade de regadio – Impacte negativo, direto, permanente, certo, local, de médio prazo, 

reversível, pouco significativo e de magnitude reduzida. 
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 Presença, funcionamento e manutenção da rede de drenagem – Impacte positivo, direto, 

permanente, provável, local, de médio prazo, reversível e de magnitude reduzida. 

 Impacte da exploração do novo sistema hidroagrícola associado à alteração do coberto vegetal e 

à conversão das culturas, contribuindo para o aumento dos fenómenos erosivos do solo, 

associados ao arrastamento de nutrientes e fitofármacos para a rede de drenagem superficial – 

Impacte negativo, local, provável, permanente, reversível, de média magnitude e significativo. 

 A degradação qualitativa da água, provocada pelas atividades agrícolas, resulta da sua 

contaminação com nutrientes, sais e pesticidas, devido à utilização inadequada de pesticidas e 

adubos, especialmente os azotados, e das perdas de solo por erosão - Impacte negativo, local, 

provável, permanente, reversível, de média magnitude e significativo. 

 As ações de manutenção da rede de drenagem relacionadas com a limpeza da galeria e vegetação 

ripícolas reduzem a capacidade que estas formações vegetais apresentam para retenção de 

nutrientes e agroquímicos que afluem à linha de água - Impacte negativo, local, provável, 

permanente, reversível, de reduzida magnitude e pouco significativo. 

Em caso de necessidade de esvaziamento do circuito é esperado o aumento pontual de caudal nas 

linhas de água associadas às descargas de fundo da conduta. 

No caso de ocorrerem roturas na rede principal, é provável o arrastamento de sedimentos para as 

linhas de água mais próximas, originando turvação das mesmas. 

A entrada em funcionamento do aproveitamento hidroagrícola em projeto promoverá a reconversão 

dos usos do solo através do aumento de água disponível, pelo que se preconiza que diminua 

significativamente o recurso a captações de iniciativa particular (captações de água superficial ou de 

água subterrânea) para a rega dos terrenos. Estes impactes serão considerados efeitos positivos do 

projeto para os recursos hídricos. 

Se os métodos de rega não forem totalmente eficientes no que diz respeito à quantidade de água que 

as culturas absorvem, esta disponibilização de água para rega fará aumentar a água em circulação nas 

linhas de água, bem como a água que se infiltra no solo. 

Por outro lado, à medida que se desenvolve o regadio, a água de rega irá diluir os compostos químicos 

introduzidos e/ou acumuladas no solo, originando águas com uma mineralização superior à que 

possuíam inicialmente; parte destas águas entrarão no sistema de escorrência superficial, infiltrando-

se a restante parte, em função da permeabilidade dos terrenos. O enriquecimento das águas 

subterrâneas com diversos compostos químicos presentes nos solos e que são lixiviadas durante o 

processo de rega poderá ter repercussões sobre a respetiva qualidade. 

De facto, nos anos mais recentes, a poluição difusa tem vindo a ser reconhecida como um fator 

determinante na qualidade da água. Neste contexto, as práticas agrícolas adotadas são determinantes 

para a qualidade dos meios hídricos recetores, quer superficiais quer subterrâneos. Em particular, a 

conversão de áreas agrícolas de sequeiro para áreas agrícolas de regadio é frequentemente associada 
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a um acréscimo de cargas poluentes afluentes às massas de água superficiais, na medida em que a 

prática de regadio é tipicamente uma forma de agricultura mais intensiva, à qual estão habitualmente 

associadas maiores cargas de fertilizantes, nomeadamente azoto e fósforo. 

Os impactes negativos sobre as águas subterrâneas durante a fase de exploração estarão relacionados 

com a aplicação de fertilizantes e de pesticidas, que de forma conjugada com a rega contribuem para 

o gradual enriquecimento do meio hídrico em profundidade, em particular no que diz respeito aos 

nitratos. Todavia, esta situação pode e deve ser minimizada pelos proprietários desde que cumpridas 

as normas em matéria de fertilizações e aplicações de produtos fitofármacos constantes do Manual das 

Boas Práticas Agrícolas. 

Assim, no que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos, a fase de exploração terá impactes 

relacionados com: 

 O incremento da taxa de recarga da massa de água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da 

Bacia do Guadiana – Impacte positivo, local, certo, temporário, reversível, imediato, direto, 

significativo e de magnitude moderada. 

 A diminuição da taxa de recarga da massa de água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da 

Bacia do Guadiana por efeito da compactação de maquinaria agrícola pesada – Impacte negativo, 

local, certo, temporário, reversível, direto, minimizável, pouco significativo e magnitude reduzida. 

 A degradação da qualidade da água subterrânea devido ao maior aporte de nutrientes e à 

aplicação de fitofármacos – Impacte negativo, direto, provável, temporário, reversível, local a 

regional, imediato a médio prazo, minimizável, significativo e de magnitude reduzida a elevada. 

 Contaminação das águas subterrâneas devido a derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis 

associados à maquinaria agrícola - Impacte negativo, local, pouco provável, temporário, reversível, 

imediato, direto, minimizável, pouco significativo a significativo e magnitude reduzida a elevada. 

Fase de desativação 

Em relação aos recursos hídricos superficiais e subterrâneos os principais impactes estarão associados 

a dois cenários possíveis: abandono sem desmantelamento das infraestruturas ou remoção e 

desmantelamento das mesmas. Se nos recursos hídricos superficiais o impacte poderá ser considerado 

neutro, em relação às águas subterrâneas é de esperar um aumento generalizado da procura com o 

possível rebaixamento do nível freático devido à sobre-exploração do aquífero. Os impactes associados 

serão: 

 Abandono sem desmantelamento das infraestruturas - Impacte negativo, direto, permanente, 

improvável, local, imediato, longo prazo, reversível, minimizável, pouco significativo a significativo 

e de magnitude reduzida a elevada. 

 Remoção e desmantelamento das infraestruturas – Impacte positivo, direto, permanente, 

improvável, local, longo prazo, reversível, significativo e de magnitude reduzida. 
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C. Medidas de Minimização 

A mitigação dos impactes negativos potenciais nos recursos hídricos poderá ser garantida através da 

correta implementação da generalidade das medidas de minimização, tal como constam do EIA 

(indicadas no capítulo 11), bem como pela adoção e cumprimento do disposto no Sistema de Gestão 

Ambiental proposto, elaborado pelo dono da obra e a adotar na empreitada. 

Previamente à fase de construção: 

 PC 3 - Elaboração pelo adjudicatário de um Plano de Gestão de Origens de Água e Efluentes. 

 PC 9 – O planeamento dos trabalhos a implementar deve prever a realização dos trabalhos de 

forma a reduzir o período de tempo em que ocorram movimentos de terras, devendo esta fase 

decorrer preferencialmente na época seca, de modo a minimizar a erosão dos solos e o transporte 

sólido nas linhas de água. 

 PC 12 – Na fase de planeamento desta empreitada, e sempre que necessário, o adjudicatário 

deverá garantir que todas as intervenções no domínio hídrico cumprem a legislação em vigor. 

Na fase de construção: 

 FO 6 – Na localização dos estaleiros deverá ser evitada a afetação das linhas de água, 

permanentes ou temporárias, e respetiva envolvente numa faixa de segurança de 10 metros para 

cada margem. 

 FO 11 – O armazenamento de produtos/materiais deverá ser assegurado em locais apropriados 

para o efeito. No caso dos produtos perigosos deverá ser garantida a construção de uma bacia de 

retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural. 

 FO 12 - Os estaleiros e as diferentes frentes de obra deverão estar equipados com todos os 

materiais e meios necessários, previamente aprovados pelo Dono da Obra, que permitam 

responder em situações de incidentes/acidentes ambientais, nomeadamente derrames de 

substâncias poluentes. 

 FO 13 - Caso ocorram incidentes/acidentes ambientais deverão ser ativados os procedimentos 

necessários à sua rápida resolução. Deverá proceder-se à recuperação imediata da zona afetada. 

 FO 17 - Devem ser tomadas precauções no que respeita à movimentação de máquinas em leito 

de cheia, de forma a minimizar a afetação quer do leito quer do coberto vegetal. 

 FO 18 - Nas zonas em que sejam executados trabalhos que possam afetar as linhas de água, 

deverão ser implementadas medidas que visem interferir o mínimo possível no regime hídrico, no 

coberto vegetal preexistente e na estabilidade das margens. Nunca poderá ser interrompido o 

escoamento natural da linha de água, devendo por isso ser considerada a adoção de um 

dispositivo hidráulico apropriado que garanta a manutenção de um caudal, cujo débito deverá 

corresponder ao da linha de água intercetada. Todas as intervenções em domínio hídrico devem 



 

AIA 3007 | Circuito Hidráulico de Reguengos e Respetivo Bloco de Rega 23 

Parecer da Comissão de Avaliação 

ser previamente licenciadas no âmbito do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, e Portaria 

n.º 1450/2007, de 12 de novembro. 

 MT 5 - Os trabalhos que envolvam escavações e movimentação de terras serão executados de 

forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade de modo a diminuir 

a erosão hídrica e o transporte sólido. 

 MT 8 - A seleção de eventuais zonas de depósito de terras sobrantes deve excluir as seguintes 

áreas: 

- Domínio hídrico; 

- Áreas inundáveis; 

- Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

- Perímetros de proteção de captações; 

- Áreas de grande declive com evidências de deslizamento de terras; 

- Locais ecologicamente sensíveis, como margens de linhas de água e respetivas galerias 

ripícolas ou zonas de elevada densidade arbórea (nomeadamente povoamentos de 

sobreiros/azinheiras). 

 GAE 1 - Implementação de um adequado sistema de recolha e tratamento de águas residuais, o 

qual deverá ter em atenção as diferentes características dos efluentes gerados durante a fase de 

obra e atender aos seguintes pressupostos: 

- Privilegiar a reutilização da água proveniente da limpeza de qualquer tipo de maquinaria, que 

contenha cascalho, areia, cimento, ou inertes similares, após tratamento. Os inertes que 

resultem do processo de tratamento devem ser recolhidos e encaminhadas para destino final 

adequado. As águas de lavagem associadas ao fabrico de betões (exceto betuminoso) 

deverão ser encaminhadas para um local único e impermeabilizado, afastado das linhas de 

água, para que, quando terminada a obra, se possa proceder ao saneamento de toda a área 

utilizada e ao encaminhamento para destino final adequado dos resíduos resultantes; 

- As águas que contenham, ou potencialmente possam conter, substâncias químicas, assim 

como as águas com elevada concentração de óleos e gorduras, devem ser conduzidas para 

um depósito estanque, sobre terreno impermeabilizado, devendo posteriormente ser 

encaminhadas para destino final adequado. Os documentos comprovativos do seu destino 

final devem ser entregues ao Dono da Obra; 

- Os efluentes domésticos (serviços sanitários, cozinhas e refeitórios) devem ser devidamente 

encaminhados para uma fossa séptica estanque ou, em alternativa, tratados antes de serem 

descarregados no meio recetor. Ao proceder-se à limpeza da fossa, os efluentes e lamas 

devem ser encaminhados para destino final adequado, devendo ser entregue ao Dono da 

Obra cópia dos documentos comprovativos do seu destino final. Caso seja viável, os efluentes 

deverão ser encaminhados para o Sistema Municipal de Águas Residuais; 



 

AIA 3007 | Circuito Hidráulico de Reguengos e Respetivo Bloco de Rega 24 

Parecer da Comissão de Avaliação 

- A recolha dos efluentes provenientes de instalações sanitárias do tipo “móvel” deve garantir 

a frequência necessária à manutenção das boas condições de higiene, devendo ser realizada 

por uma empresa licenciada para o efeito. 

 GAE 2 - A descarga de águas residuais no meio natural deverá ser objeto de licenciamento/ 

autorização prévia, da responsabilidade do Adjudicatário, não sendo permitida a sua descarga 

sem a respetiva licença. 

 GAE 3 - Os resíduos suscetíveis de gerar efluentes contaminados pela ação da percolação das 

águas pluviais serão armazenados em parque coberto. 

 GAE 4 - Deverá ser presente ao Dono da Obra um mapa de registo de quantidades de todas as 

tipologias de efluentes produzidos em obra, bem como dos consumos de água (humano e 

industrial). 

 GR 6 - De modo a evitar acidentes, no armazenamento temporário de resíduos perigosos 

(classificação LER), ter-se-á que preservar uma distância mínima de 15 metros a margens de 

linhas de água permanentes ou temporárias. 

 GR 10 - Toda a maquinaria deverá ser devidamente inspecionada por forma a garantir o seu 

correto funcionamento, diminuindo risco de fugas e derrames acidentais e consequente 

contaminação dos solos e recursos hídricos. 

 GR 13 - Não é permitida a rejeição de qualquer tipo de resíduos, ainda que provisória, nas 

margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração. 

 AC 14 - O atravessamento de máquinas em leito de cheia deve, preferencialmente, ser efetuado 

através de estruturas já existentes para o efeito, de forma a afetar o mínimo possível a vegetação 

ripícola e o próprio leito de cheia. Caso se preveja intercetar linhas de água, para estabelecimento 

de acessos à obra, têm as mesmas de ser estabelecidas por passagem hidráulica, ainda que a 

afetação ocorra por um curto período. 

 RAO 3 - Na eventual afetação de linhas de água e da vegetação ripícola associada, para além da 

recuperação da topografia original do leito e das margens dever-se-á garantir a reposição dos 

maciços arbustivos assim como do número de exemplares arbóreos abatidos. 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, devendo ser fornecidas em torrão. Deverão ser asseguradas as seguintes dimensões 

mínimas: 

- Árvores de folha caduca – <1,0m; 

- Arbustos de folha caduca – 0,6 a 1,0m. 

 RAO 10 - Deverá ser garantida a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de 

drenagem que possam ter sido afetados pelas atividades relacionadas com a empreitada. 

Na fase de exploração: 
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 FE 1 - Cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas para a proteção da água contra a poluição 

por nitratos de origem agrícola”, e o “Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação do solo 

e da água”. 

 FE 2 - É da responsabilidade da entidade gestora concretizar ações de divulgação e de 

sensibilização aos agricultores beneficiários, as quais deverão contemplar, para além de outros 

temas que venham a ser considerados convenientes, os seguintes: 

- 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 e a melhor 

forma de os proteger; 

- Técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio; 

- Aplicação de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes; 

- Produção/proteção integrada; 

- Importância e manutenção das bandas/galerias ripícolas; 

 FE 6 - É responsabilidade do beneficiário deste Aproveitamento Hidroagrícola implementar, na 

área afeta ao Bloco de Rega, um código de boas práticas agrícolas e ambientais para o EFMA, 

validado por entidades competentes. Para além das medidas elencadas no referido Código terá o 

beneficiário de ter em consideração as seguintes: 

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

fertilização de fundo. 

- Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível. 

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

tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação. 

- 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. 

- Cumprir o legalmente estabelecido no que respeito ao domínio hídrico. 

 Implementação das medidas minimizadoras de consumos de água preconizadas no EIA e de 

outras aplicáveis, constantes do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água. 

 Recorrer às boas práticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando 

necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o Ambiente, ou seja 

aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. 

Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os nutrientes existentes no solo (análise de 

solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo 

de cultura, a época de produção e o ciclo cultural) e as épocas de aplicação dos adubos. Deverá 

também ser promovido junto dos agricultores, um conjunto de medidas culturais e técnicas com 

vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e de produção integrada e/ou 
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agricultura biológica. Os agricultores deverão aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como 

aos métodos de luta alternativos à luta química. 

 Adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências 

provenientes da rega para as linhas de água adjacentes. 

 Implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro 

de rega, para evitar problemas erosivos. 

 Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico 

tais como nas margens dos cursos de água (galerias ripícolas) e em zonas de vegetação 

autóctone. 

D. Programa de Monitorização 

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”. Propõe-se a amostragem nos pontos da Tabela 1 (coordenadas aproximadas no sistema 

PT-TM06/ETRS89)  

Tabela 1 – Pontos de monitorização das águas subterrâneas 

Pontos de monitorização Código SNIRH X Y Tipo 

Ponto 1 462/132 49582,54507 -128558,8268 Poço 

Ponto 2 472/91 47835,03401 -135794,1571 Furo 

Ponto 3 472/90 43155,96758 -133854,9223 Furo 

Ponto 4 481/73 39566,40609 -141204,9162 Poço 

Ponto Controlo 473/1588 53437,50556 -131261,1661 Poço/Furo 

 

B) Recursos Hídricos Superficiais  

Deve ser realizada a monitorização dos recursos hídricos superficiais de acordo com o previsto no 

“Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais para o Sistema Alqueva-Pedrógão e 

Rede Primária de Rega”, e no “Plano Global para Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais do 

EFMA – Fase de Exploração”, sendo que as amostragens devem realizar-se nos pontos constantes da 

Tabela 2 seguinte (coordenadas aproximadas no sistema PT-TM06/ETRS89): 
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Tabela 2 – Pontos de monitorização das águas superficiais 

Pontos de monitorização Código da massa de 
água/Classificação decimal 

X (m) Y (m) 

Ribeiro da Vila Montante PT07GUA1457/401.76.15.01.01 46445,698 -129284,008 

Ribeiro da Vila Jusante PT07GUA1457/401.76.15.01.01 42273,592 -127572,890 

Ribeira do Álamo Montante PT07GUA1474/401.84 53113,135 -134624,773 

Ribeira do Álamo Jusante PT07GUA1474/401.84 55505,853 -136806,960 

Ribeira da Caridade PT07GUA1478/401.76.05 48474,852 -140199,335 

Ribeira do Pigeiro PT07GUA1475/401.76.11 40628,101 -139363,301 

 

Os resultados do programa de monitorização deverão ser apresentados em formato digital editável 

(.xls) e mediante um relatório anual que conterá uma avaliação dos dados coligidos nesse período bem 

como a verificação da conformidade com as normas em vigor aplicáveis e incluindo a série completa 

de cada estação de amostragem com análise de tendência. 

A amostragem de água nas captações de água subterrânea deverá ser efetuada com recurso a 

equipamento de bombagem e na boca das captações. 

A monitorização das águas superficiais e subterrâneas deve iniciar-se com uma amostragem anterior 

à fase de construção (caracterização da situação de referência) e deverá ser efetuada também uma 

amostragem imediatamente antes da fase de exploração do projeto. 

O programa de qualidade da água poderá ser revisto, de 2 em 2 anos, de acordo com os resultados 

obtidos. Até à comunicação, pelo proponente, da versão revista do programa de monitorização a 

implementar, mantém-se em vigor a versão anteriormente aprovada. 
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Tabela 3 - Normas aplicáveis às águas subterrâneas.  

Fonte: Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Guadiana 

Parâmetro Limiar Norma qualidade 

Azoto Amoniacal (mg/L) 0,5  

Condutividade (µS/cm) 2500  

pH 5,5-9  

Arsénio (mg/L) 0,01  

Cádmio (mg/L) 0,005  

Chumbo (mg/L) 0,01  

Mercúrio (mg/L) 0,001  

Cloreto (mg/L) 250  

Sulfato (mg/L) 250  

Tricloroetileno (µg/L) 0,65  

Tetracloroetileno (µg/L) 0,65  

Nitrato (mg/L)  50 

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

Pesticidas (total) (µg/L)  0,5 

Benzeno (µg/L) 1,0  

Etilbenzeno (µg/L) 1,3  

Tolueno (µg/L) 1,3  

Xileno (µg/L) 1,3  

 

Tabela 4 – Normas aplicáveis às águas subterrâneas (fonte: Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Sado) 

Parâmetros Norma 

Oxigénio Dissolvido ≥ 5 mg O2/L 

Taxa de saturação em Oxigénio entre 60% e 120% 

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

pH entre 6 e 9 (3) 

Azoto amoniacal ≤ 1 mg NH4/L 

Nitratos ≤ 25 mg NO3/L 
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Parâmetros Norma 

Fósforo Total ≤ 0,13 mg P/L 

Arsénio 50 

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

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

Etilbenzeno 65 

Xileno (total) 2,4 

Tolueno 74 

 

De acordo com os resultados de monitorização que venham a ser obtidos, face a incumprimento das 

normas de qualidade da água, deverá ser averiguada a causa e corrigida a situação através de 

implementação de medidas adequadas e sujeitas a aprovação prévia pela APA, I.P.. 

A determinação laboratorial dos parâmetros físico-químicos deverá seguir os métodos, precisão e 

limites de deteção estipulados no Decreto – Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, devendo esta informação 

ser igualmente reportada.  

Aquando da atribuição dos Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) poderão ser estipuladas 

condicionantes a cumprir em matéria de monitorização da qualidade da água. 

De referir que o promotor deste projeto deverá, logo que possível, tratar do pedido de atribuição de 

TURH, para todas as intervenções em terrenos do Domínio Hídrico, junto da entidade responsável (a 

APA/ARH Alentejo). 

E. Conclusão 

Considera-se que, embora o projeto em causa potencie a ocorrência de impactes negativos sobre os 

Recursos Hídricos, desde que sejam cumpridas as medidas de minimização e compensação 

adequadas, os referidos impactes poderão ser atenuados para que sejam assegurados e 

salvaguardados os aspetos fundamentais de proteção dos recursos hídricos e das massas de água. 

Assim, em conclusão, considera-se que o EIA reúne as condições necessárias para ser sujeito à 

emissão de Parecer Favorável, sujeito às condicionantes que vierem a ser consideradas pela CA, no 

âmbito do presente procedimento de AIA. 
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5.3 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.  

A área do Circuito Hidráulico de Reguengos e respetivo bloco de rega não se sobrepõe com nenhuma 

área classificada no âmbito da Rede Nacional de Áreas Protegidas, Diretivas Aves e Habitats. No 

entanto, alguns dos limites do Bloco de Rega fazem-se pela IBA de Reguengos de Monsaraz, sendo 

que é intercetada marginalmente. No mapa abaixo verifica-se que uma parte das áreas propostas para 

integrar o futuro bloco de rega está próxima à Zona de Proteção Especial (ZPE) de Reguengos 

(PTZPE0056).  

 

Figura 5 - Enquadramento da área de inserção do projeto em áreas sensíveis. (fonte: EIA). 

A ZPE de Reguengos trata-se de uma área identificada como importante para a conservação das aves 

estepárias, destacando-se a ocorrência de sisão (Tetrax tetrax) em média - alta densidade durante o 

período reprodutor.  

Como principal fator de ameaça está identificada a conversão da agricultura cerealífera de sequeiro em 

regadio, aumento do encabeçamento e construção de cercas para parqueamento do gado e ainda o 

cultivo de culturas permanentes, principalmente olival e vinha. 

Flora 
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No que respeita à flora, o trabalho de campo realizado pela equipa que elaborou o estudo de impacte 

ambiental, foi direcionado para a prospeção das espécies constantes nos anexos da “diretiva habitats”, 

assim como de outras espécies reconhecidamente raras e com interesse para conservação, mas sem 

estatuto legal de proteção, nomeadamente a Linaria ricardoi, Marsilea batardae, Festuca duriotagana 

e Salix salvifolia subsp. australis. A prospeção de Linaria ricardoi incidiu sobretudo nos prados de 

sequeiro, geralmente associados a olival tradicional, em áreas de solos vérticos (barros e para-barros). 

Das espécies de interesse comunitário referidas, apenas foram observados exemplares de Salix 

salvifolia subsp. australis, e de Ruscus aculeatus no extremo sudeste da área de estudo. 

A prospeção realizada foi também direcionada para a deteção de Digitalis mariana subsp. heywoodii, 

táxone endémico da Península Ibérica, sem estatuto legal de proteção, mas de distribuição globalmente 

restrita e muito restrita em Portugal. Foram encontrados vários exemplares, mas não nas áreas de 

intervenção do projeto, de Digitalis mariana subsp. heywoodii na zona prospetada, sempre em 

afloramentos graníticos ou em áreas de depósito antigo de grandes calhaus de granito.  

As espécies RELAPE com ocorrência potencial ou confirmada na área de estudo, as tipologias de 

habitats de ocorrência das mesmas e a sua relação com os Habitats cartografados no EIA são 

apresentados na tabela seguinte.  

Tabela 5 – Espécies RELAPE de ocorrência potencial ou confirmada.  

ESPÉCIE  TIPOLOGIA DE OCORRÊNCIA  TIPOLOGIA DE HABITAT  CORRESPONDÊNCIA 
COM OS HABITATS 
SENSU NATURA 2000 
CARTOGRAFADOS  

Narcissus bulbucodium  Ocorre nas quadrículas UTM 
PC25* e PC35**. Ocorrência 
provável na área de estudo.  

Fendas terrosas em 
afloramentos graníticos.  

Sem correspondência.  

Salix salviifolia subsp. 
australis  

Ocorrência na área de estudo 
confirmada no campo.  

Em formações ripícolas, ao 
longo das linhas de água.  

92A0/92D0  

Ruscus aculeatus  Ocorre na quadrícula UTM 
PC35++. Ocorrência na área de 
estudo confirmado no campo.  

Sobcoberto de bosques.  9340  

 

Habitats  

Na área em estudo, foram identificados diversos habitats, nomeadamente:  

- 5330pt2 - Piornais de Retama sphaerocarpa;  

- 92A0pt5 - Salgueirais arbustivos de Salix salviifolia subsp. Australis;  

- 92D0pt1- Bosques ou matagais dominados por Tamarix africana, T. mascatensis, T. gallica e/ou 

Nerium oleander, associados a águas doces;  

- 9340pt1 - Bosques de Quercus rotundifolia sobre calcários;  

- 5330pt6 - Carrascais, espargueirais e matagais afins acidófilos;  

- 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene.  
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Na tabela abaixo, encontra-se a estimativa da afetação dos mesmos apresentados pela requerente.  

Tabela 6 – Quadro síntese das áreas ocupadas pelos diferentes habitats naturais  

quer na área de estudo, quer na área de intervenção (fonte: EIA e aditamento). 

HABITAS - ÁREA (ha) 

 5330pt2 92A0pt5/ 92D0pt1 9340pt1/ 5330pt6 6310 

Área de Estudo  15,3 8,6 67,5 1.179.3 

Área de Projeto  1,2 0,2 0,5 13,9 

Sub-bloco Montoito  -- .<0,01 -- .<0,01 

Sub-bloco Peral  .<0,01 .<0,01 .<0,01 -- 

Sub-bloco Reguengos  -- 0,0 -- -- 

Sub-bloco Vendinha  -- -- -- -- 

Reservatório Furada  -- -- -- -- 

Reservatório e EE Bragada  -- -- -- -- 

Rede de Rega (buffer 20 mts)  1,2 0,2 0,5 13,9 

 

No que diz respeito às áreas de povoamento de quercíneas, tanto no EIA, como no pedido de elemento 

adicionais, a requerente não identificou qualquer área, apesar das solicitações do ICNF. Considera que 

no âmbito da implantação das infraestruturas irão ser afetadas arvores isoladas. Na tabela seguinte, 

encontra-se a estimativa dos exemplares que serão abatidos na fase de construção.  

Tabela 7 - Potencial afetação de sobreiros pelas infraestruturas de projeto (Fonte: EIA e Aditamento).  

ELEMENTO DE PROJETO  NÚMERO DE SOBREIROS 

Conduta Adutora Gravítica T1  43 

Reservatório da Bragada + Estação Elevatória  - 

Conduta Adutora Elevatória T2  1 

Reservatório da Furada  - 

Conduta Adutora Gravítica T3  3 

Condutas Secundárias  33 

Estação Sobrepressora de Aldeias de Montoito  - 

Estação Sobrepressora da Revilheira  - 

Estação de Filtração  - 

Restabelecimentos  - 

 

Contudo, verifica-se que, contrariamente ao que foi afirmado e reiterado pelo proponente, em diversas 

áreas propostas a integrar o bloco de rega, existem áreas de povoamento e que outras apresentam 

uma grande densidade de renovo. Estas, apesar de atualmente poderem eventualmente, ainda não 

constituírem áreas de povoamento, aquando do início da fase de exploração do bloco de rega, poderão, 

muito provavelmente, já ser classificadas como tal. A título de exemplo, apresentam-se algumas das 

situações que ocorrem numa área do sub-bloco de rega de Reguengos (ver Anexo III). 
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Figura 6 – Área do sub-bloco de Reguengos  

com áreas de povoamento ou renovo (fonte: EIA). 

 

Figura 7 – Dois exemplos de áreas com povoamentos de quercíneas  

e que estão propostas para integrar o Bloco de Rega. 

Relativamente às galerias ripícolas, a área de estudo apresenta extensões muito significativas de 

formações ripícolas arbóreas e arbustivas altas, em estado de conservação bastante razoável. Nas 

áreas melhor conservadas desenvolve-se uma cortina densa dominada por freixos no estrato arbóreo 

(Fraxinus angustifolia) e por loendros no estrato arbustivo alto (Nerium oleander), com Rubus ulmifolius, 

Rosa canina e Crataegus monogyna, assim como, pontualmente, Tamarix africana; o estrato lianoide 

é bastante desenvolvido, com presença de Tamus communis, Bryonia dioica, Smilax aspera e 

Aristolochia paucinervis; no estrato herbáceo são comuns Oenanthe crocata, Smyrnium olusatrum e 

Arum italicum. Nas áreas em pior estado de conservação é comum a presença de Arundo donax, 

Populus nigra, Populus alba e, pontualmente, outras árvores, como pinheiro-manso e eucalipto. 

No âmbito da implementação do projeto, encontra-se previsto efetuar-se a travessia do rio Degebe, 

sendo que esta será uma travessia inferior por vala aberta. O local de atravessamento será o indicado 

na figura abaixo. 
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Figura 8 – Local de travessia do Rio Degebe. 

Fauna 

A área de estudo não abrange nenhuma Área Classificada (Área Protegida, Sítio de Interesse 

Comunitário ou Zona de Proteção Especial), embora esta se situe a cerca de 800 m dos limites da ZPE 

de Reguengos. 

Relativamente aos mamíferos, foram inventariadas 28 espécies de ocorrência provável, sendo que se 

destaca o coelho-bravo que está classificado como Quase Ameaçado e duas espécies de morcegos, o 

morcego-de-ferradura-pequeno e o morcego-de-peluche, estão classificados como Vulneráveis. Foram 

confirmadas 7, nenhuma das atrás indicadas. Refere-se ainda que não está identificado nenhum abrigo 

de morcegos de importância nacional na proximidade da área de estudo.  

No que diz respeito às aves, no total foram atribuídas 138 espécies de aves à área de estudo, sendo 

que 89 (64%) foram observadas no terreno, pela equipa que elaborou o estudo.  

De entre as espécies atribuídas à área de estudo, 50% serão residentes, 27% serão estivais, 21% 

serão apenas invernantes e as restantes, embora sobretudo invernantes, têm uma pequena população 

residente. 

Vinte e sete destas espécies estão inseridas no anexo I da Directiva Aves (79/409/CEE), que 

corresponde ao anexo A-I do DL 140/99 de 24 de abril, conforme revisto pelo DL 49/2005 de 24 de 

fevereiro, anexos B-II e B-IV, que transpõem a referida Directiva e do Decreto-Lei n.º 156-A/2013 (que 

procede à transposição da Directiva n.º 2013/17/UE). 

No que respeita ao seu estatuto de conservação em Portugal, verifica-se que ocorrem na área de 

estudo quatro espécies classificadas como Em Perigo, treze como Vulneráveis e onze como Quase 

Ameaçadas. Ocorre ainda uma espécie classificada como Regionalmente Extinta, o zarro-castanho. 

No entanto, o estatuto desta espécie terá de ser oportunamente revisto uma vez que a espécie se 

tornou mais frequente no nosso território, havendo mesmo confirmações recentes de nidificação no sul 

do país. 
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O trabalho de campo confirmou a existência de uma colónia de garças e outra colhereiros no rio 

Degebe, com a nidificação de garça-cinzenta, com 24 ninhos, e de colhereiro, com 4 ninhos 

confirmados. Estas colónias foram identificadas no Relatório de Monitorização das Espécies de Aves 

Aquáticas Coloniais, Encarnação (2014), havendo referência no mesmo, que houve observação do 

goraz, a garça-vermelha, a garça-branca, a garça-boieira e corvo-marinho-de-faces-brancas. A equipa 

que elaborou o estudo não visualizou, estas últimas espécies.  

Estas colónias situam-se próximas da zona onde se fará o atravessamento do rio Degebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Localização das colónias de aves do rio Degebe (fonte: EIA e aditamento). 

Relativamente às aves estepárias, a equipa identificou sisão em 4 pontos, dos 9 locais de 

recenseamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Locais onde o sisão foi observado no âmbito do EIA (fonte: EIA). 
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Em 2018, foi localizado pelo ICNF um casal de águia-real (Aquila chrysaetos) nidificante em árvore a 

sudoeste da área de regadio prevista para a Herdade do Peral (a cerca de 5 km), concelho de Portel. 

A nível de anfíbios e répteis, atribuem-se à área de estudo 11 espécies de anfíbios e 15 de répteis. Um 

anfíbio (a rã-de-focinho-pontiagudo) e um réptil estão classificados como Quase Ameaçado. Por outro 

lado, um réptil (o cágado-de-carapaça-estriada) está classificado como Em Perigo e outro (a osga-

turca) está classificado como Vulnerável. 

B. Identificação e avaliação de impactes  

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 e aves, 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. 

No que diz respeito às colónias de aves, a destruição da galeria ripícola na proximidade destas, para a 

construção da travessia inferior do Rio Degebe, trará perturbações significativas, pelo que os trabalhos 

devem decorrer fora do período de nidificação, compreendido entre 1 de fevereiro e 31 de julho.   

Desta forma, pode-se avaliar de forma global os impactes como negativos, diretos, temporários e 

permanentes para as quercíneas, certos, locais, imediatos, reversíveis e irreversíveis no caso das 

quercíneas, significativos e magnitude média. 

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. 

O regadio intensivo trará a substituição dos modos culturais tradicionais de sequeiro, por uma utilização 

agrícola mais intensiva, podendo existir alterações das culturas e com um consequente aumento de 
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uso de meios, fertilizantes e agroquímicos. Esta intensificação aumentará os níveis de poluição difusa 

na atmosfera, solo e linhas de água, afetando as diferentes comunidades de fauna presentes.  

Na fase de exploração, nas áreas propostas para o bloco de rega ocorrem diversas áreas de 

povoamentos de quercíneas o que se considera ser incompatível com o regadio e, por isso, não será 

admissível pelo que se exige a exclusão do bloco ou, em alternativa, a interdição de regadio nestas 

áreas.  

A conversão das áreas de sequeiro em regadio, não só nas áreas propostas a integrar o bloco de rega, 

mas também em áreas adjacentes ao projeto, irão diminuir a áreas de alimentação da águia-real.  

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 e irreversível para as quercíneas, de 

magnitude média a elevada. 

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 

Concorda-se com as medidas de minimização propostas, sendo que se considera que deverão ainda 

ser implementadas as seguintes:  

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 Reguengos.” Excetuam-se 

destas situações, as áreas atualmente já regadas com água proveniente do EFMA. 

 Adequar os limites do Bloco de Rega, de modo a excluir as áreas de povoamento de quercíneas 

e as áreas de profusa regeneração natural (com 50 ou mais árvores por ha mesmo que com altura 

inferior a 1m). Para o efeito, o proponente deverá identificar e apresentar os elementos de 

levantamento e de delimitação de áreas com quercíneas (nomeadamente de povoamento ou com 

potencial para tal) a excluir do bloco ou a interditar ao regadio.  

 Aprovação do PGMA e do plano de monitorização específico para a águia-real, até à conclusão 

da fase de construção.  
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 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:  

a) Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/ olivais intensivos e superintensivos. 

Deverão, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas pelo menos 20% das 

árvores existentes, sobreiros e azinheiras; 

b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um 

afastamento de copas igual ou menor de 40 m em áreas, onde a sua distribuição delimitada 

pelo contorno das copas tenha 25 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP igual ou acima 

de 70 cm), devendo ser sempre mantidas, pelo menos, 20% das árvores existentes.  

 Na fase de exploração, é interdito o regadio em áreas de povoamento de quercíneas.  

C.2. Elementos a apresentar 

A entidade gestora (proponente), previamente ao início da fase de construção, deverá apresentar os 

seguintes elementos: 

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

 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. 

Até dois meses após o final da fase de construção, a entidade gestora (proponente), deverá submeter 

para análise e aprovação pelo ICNF:  

 Nº de exemplares de quercíneas abatidas em povoamento e isoladas; 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 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 nº de árvores isoladas localizadas na área do bloco 

de rega (nº 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. 

Durante a fase de construção, de modo a estar aprovado no final desta fase: 

 PGMA reformulado em que haja a contemplação da monitorização desta área, sendo que as 

espécies com monitorização específica deverão ser: Sisão (Tetrax tetrax), Abetarda (Otis tarda), 

Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), Perdiz-do-mar (Glareola pratincola), Cortiçol-de-barriga-

preta (Pterocles orientalis), Calhandra-real (Melanocorypha calandra), Francelho (Falco 
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naumanni) e Alcaravão (Burhinus oedicnemus), bem como o plano de monitorização específico 

para a águia-real.  

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 

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 as seguintes medidas de minimização nas diferentes fases do projeto:  

Fase de Construção 

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

de Reguengos.  

 Interditar a circulação sistemática de máquinas, nas linhas de água confinantes com o bloco de 

rega, numa largura de pelo menos 10 m.  

 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. 

 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 iniciada antes de 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. Relativamente às obras de construção do 

atravessamento do Rio Degebe, os trabalhos não deverão ocorrer no período entre 1 de fevereiro 

e 31 de julho.  

 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.  

 A obra de atravessamento do Rio Degebe, nomeadamente os trabalhos que envolvem a abertura 

de vala para a colocação da conduta, deverá ser realizada entre 1/07 e 30/11, quando as 

condições de caudal são mais propícias, de modo a minimizar os impactes no ecossistema 

ribeirinho nomeadamente sobre a fauna aquática. 

 Implementar o plano de recuperação paisagística da galeria ripícola no Rio Degebe, após a 

conclusão da obra.  
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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 os beneficiários 

na fase de exploração, dão cumprimento às medidas de preservação dos valores naturais em 

presença a salvaguardar. 

 Os trabalhos de preparação do solo para instalação de culturas permanentes, desmatação e abate 

de árvores devem ser iniciados antes de 1 de março ou após 1 de julho, para salvaguarda do 

período reprodutor da fauna silvestre. 

 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, numa largura de pelo menos 10 

m.  

 Efetuar a cintagem prévia das quercíneas (sobreiros e azinheiras) a abater, solicitar a respetiva 

autorização de arranque ao ICNF e realizar a devida comunicação a esta entidade com a 

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 as medidas de compensação a seguir indicadas, nos 

termos abaixo referidos. 

Fase de construção / Fase de exploração 

 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 ou presumidos como afetados e 

equiparados a abatidos (uma vez que a legislação interdita mutilação), multiplicado por um 

fator de 1,25. Entende-se por exemplares presumidos como afetados e equiparados a 

abatidos, todos aqueles em que as operações de execução da obra sejam efetuadas na área 

de 2 vezes o raio da área de projeção da copa. 
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 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 herbívora e a reposição de exemplares perdidos (retancha). 

 A entidade gestora deve: 

a) Informar os beneficiários, no ato de inscrição e quando aplicável, sem prejuízo dos 

pressupostos constantes na autorização para abate a emitir pela autoridade competente, 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, os beneficiários serão responsabilizados por compensar o 

número de exemplares a abater (multiplicado de um fator de 1,25); 

iii. Esta compensação pode 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, deve o beneficiário apresentar o respetivo projeto florestal 

de acompanhamento das quercíneas. 

iv. Informação relativa à área a disponibilizar pela entidade gestora que o beneficiário 

poderá utilizar para a compensação, nomeadamente a localização dos terrenos e as 

condições que recaem sobre os mesmos. 

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 junto da 

entidade emitente do processo de autorização para abate. Esta informação sobre as áreas 

deve ser enviada à Autoridade de AIA em formato vetorial, devendo as mesmas ser 

devidamente identificadas; 

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) Anualmente e/ou sempre que ocorra renovação da inscrição da área a beneficiar, 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; 
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e) 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). 

C.4 Planos de Monitorização 

O Programa Global para a Monitorização de Avifauna (PGMA) do EFMA não contempla a área do 

projeto do Circuito Hidráulico de Reguengos e respetivo Bloco de Rega. Neste sentido e até à conclusão 

da fase de construção, o PGMA deverá ser reformulado e aprovado pelo ICNF, de modo a contemplar 

a monitorização desta área, sendo que as espécies com monitorização específica deverão ser: Sisão 

(Tetrax tetrax), Abetarda (Otis tarda), Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), Perdiz-do-mar (Glareola 

pratincola), Cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles orientalis), Calhandra-real (Melanocorypha calandra), 

Francelho (Falco naumanni) e Alcaravão (Burhinus oedicnemus).  

Dada a proximidade do ninho da águia – real, este deverá ser monitorizado, como tal deverá ser 

apresentado plano de monitorização específico, para aprovação do ICNF.  

Nesta área deverá ser ainda monitorizada as colonias de garças e colhereiros existentes no Rio 

Degebe, nos seguintes termos:  

Monitorização da colónia de garças e colhereiros do rio Degebe  

Objetivos  

Monitorização da população reprodutora de ardeídeos, corvos-marinhos e colhereiros que nidificam na 

colónia do rio Degebe.  

Métodos  

Recenseamento da população reprodutora através da contagem dos ninhos/casais de cada espécie 

presente na área da colónia. Em cada momento deverão ser efetuadas pelo menos duas contagens 

com um intervalo de algumas horas, preferencialmente uma de manhã e outra perto do final do dia.  

Os ninhos/casais serão cartografados sobre a fotografia aérea.  

Em cada momento de recenseamento será efetuada uma caracterização do nível de água da albufeira 

e dos fatores de perturbação existentes na envolvente.  

Período e frequência de amostragem  

Os recenseamentos deverão ser efetuados durante a época de reprodução. Como este período não é 

idêntico para todas as espécies os recenseamentos deverão ser realizados entre o final de Janeiro e o 

final de Maio. No total serão realizados 3 censos – janeiro, março e maio.  

Os recenseamentos deverão ser efetuados em condições meteorológicas favoráveis, isto é, sem chuva 

e vento forte.  
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Será efetuada uma campanha de recenseamento antes da instalação da conduta e da rede de rega 

situada a menos de 2.000 m da colónia. Após a instalação dos sistemas de rega dever-se-á monitorizar 

a colónia durante um período inicial de 3 anos seguidos e, posteriormente, manter a monitorização da 

colónia com intervalos de 3 anos.  

Análise dos dados  

Os resultados deverão ser analisados tendo como referência os dados históricos existentes para esta 

colónia e os dados de outras colónias existente na bacia do Guadiana. 

D. Conclusão 

Face à análise e às considerações acima apresentadas, emite-se parecer favorável à execução do 

projeto do Circuito Hidráulico de Reguengos e respetivo Bloco de Rega, condicionado 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. 

5.4 Solos 

A. Caracterização da situação de referência 

Na área do Circuito Hidráulico de Reguengos e respetivo Bloco de Rega, com uma área de 15.627 ha 

predominam os Solos Mediterrâneos com 74 %, seguidos dos Barros com 9%, dos Solos Calcários 

com 5 %, Aluviossolos e Coluviossolos com 4 %, Solos Litólicos com 4%, Litosssolos com 2% e Solos 

Hidromórficos com 1% e. Na área do bloco de rega, que abrange 10.398 ha, os diferentes solos, atrás 

considerados, apresentam respetivamente os seguintes valores 74 %, 11%, 6%, 3%, 4%, 2% e 1%.  

Relativamente à capacidade de uso dos solos, verifica-se que na área de estudo as classes A, B e C, 

com aptidão agrícola, representam 71,8 % da área, e as classes D e E, com aptidão agro-florestal e 

florestal, representam cerca de 18,6%, sendo a restante área, com 9.6%, composta por manchas de 

aptidão complexa agrícola e florestal e área social. Na área do bloco de rega os valores são 

respetivamente 78,1% para as classes A, B e C, com aptidão agrícola, e 13,7 % para as classes D e 

E, com aptidão agro-florestal e florestal. 

Relativamente à erosão, a área do bloco de rega caracteriza-se por apresentar 87,8 % da área com 

risco de erosão real diminuto a baixo, 8,1 % da área com risco de erosão real moderado e 4,1 % da 

área com risco de erosão real elevado a muito elevado. 

Quanto aos riscos de salinização/alcalização dos solos, 90,7% da área do bloco de rega apresenta 

risco baixo, 7,9% da área apresenta risco alto e somente 0,3 % apresenta risco muito alto. 

Na caracterização da aptidão ao regadio verifica-se que aproximadamente 83,7 % da área do bloco de 

rega apresenta aptidão para o regadio, sendo que 45,1 % da área não apresenta limitações, 38,6 % da 

área apresenta limitações ligeiras ou moderadas, 12.6 % da área apresenta aptidão condicionada ou 

duvidosa e 3,7 % da área não tem aptidão para o regadio.  

B. Identificação e avaliação de impactes 
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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 obra 

de derivação do canal Álamos-Loureiro, as condutas adutoras e elevatória, a estação elevatória, os 

dois reservatórios (da Bragada e da Furada), as duas estações sobrepressoras (de Aldeias de Montoito 

e da Revilheira) e a implantação da rede de rega e rede viária. Assim, os impactes sobre os solos serão 

os resultantes de: 

 ações de decapagem dos solos para implantação das diferentes infraestruturas (obra de derivação 

do canal Álamos-Loureiro, condutas adutoras e elevatória, estação elevatória, dois reservatórios - 

Bragada e Furada, duas estações sobrepressoras - de Aldeias de Montoito e Revilheira, e a 

implantação da rede de rega e rede viária); 

 ocupação permanente dos solos com as infraestruturas construídas (obra de derivação do canal 

Álamos-Loureiro, estação elevatória, reservatórios da Bragada e da Furada, estações 

sobrepressoras de Aldeias de Montoito e da Revilheira, e rede viária); 

 escavação das valas para o enterramento das condutas elevatória e condutas adutoras gravíticas, 

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 os estaleiros e depósitos temporários de terras sobrantes; 

 possível contaminação dos solos por um eventual derrame de óleos e/ou combustíveis. 

Estes impactes serão negativos e localizados, sendo que a ocupação do solo pela implantação das 

diferentes infraestruturas (reservatórios, estação elevatória, estações sobrepressoras e caminhos), 

será significativo por haver uma afetação do solo de carácter permanente, os restantes serão 

temporários e pouco significativos, pois a afetação dos solos é transitória, e serão minimizados pelo 

cumprimento com o proposto no SGA. 

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

prolongam a esta fase, que são a ocupação irreversível do solo pela infraestruturas construídas, há 

ainda a considerar os impactes gerados no solo como consequências da prática do regadio. Assim, há 

que considerar os seguintes impactes negativos: 

 erosão 

 salinização 

 alcalização 

A erosão do solo vai depender da erosividade do agente erosivo, da erodibilidade do solo, da fisiografia 

e tipo de cobertura do terreno, práticas culturais, etc. No EIA é apresentada uma carta de riscos de 

erosão real com os solos agrupados em 5 classes. Pela sua análise, verifica-se que em 87,8 % da área 
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do bloco o risco de erosão é diminuto ou baixo, e somente 4,1 % da área apresenta risco elevado a 

muito elevado, devendo, no entanto, ser seguidas as boas práticas agrícolas e as regras básicas do 

regadio para minimizar a ocorrência deste potencial impacte. 

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 90,7 % da área. Quanto 

aos riscos de salinização/alcalização, apurou-se que cerca de 90,7 % da área não apresenta riscos, 

que cerca de 7,9 % da área poderá vir a apresentar riscos altos e 0,3% riscos muito altos, que poderá 

ser agravado se a água de rega não apresentar qualidade e/ou não forem seguidas medidas 

preventivas. A intensificação cultural, com o consequente maior uso de fertilizantes, e a eventual má 

qualidade da água de rega poderão propiciar as condições para que estes impactes possam ocorrer. 

Para minimizar estes potenciais impactes o EIA preconiza o emprego de boas práticas agrícolas e boas 

práticas de regadio. É também de destacar, que o EIA propõe um programa de monitorização para os 

solos para a avaliação dos riscos de salinização/alcalização, e assim atuar caso se verifiquem impactes 

negativos significativos sobre os solos, diretamente imputáveis à exploração do projeto. Estes impactes 

poderão ir de pouco significativos a significativos, dependendo da área afetada apresentar menor ou 

maior risco. 

Como impacte positivo, temos que a implementação do regadio vai possibilitar uma melhor e maior 

utilização do potencial agrícola dos solos, que terá como efeito um maior desenvolvimento da atividade 

agrícola, de que resultarão impactes positivos significativos e permanentes. 

C. Medidas de minimização e programa 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: 

Fase de construção: 

 Ao longo do traçado das condutas, e sempre que tecnicamente possível, os solos provenientes das 

escavações deverão ser utilizados no revestimento das condutas com a reposição no mesmo local 

e mantendo a sequência dos horizontes ou camadas de solo. 

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. 
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Programa de monitorização dos solos 

 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. 



 

AIA 3007 | Circuito Hidráulico de Reguengos e Respetivo Bloco de Rega 47 

Parecer da Comissão de Avaliação 

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. 

 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. 

Os relatórios efetuados no âmbito deste Plano de Monitorização deverão ser remetidos à Autoridade 

de AIA. 

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 Usos do Solo 

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

Para a identificação dos usos do solo a equipa procedeu à compilação da informação de base constante 

em cartas militares, ortofotomapas (fornecidos pela EDIA), Google Earth, Carta de Uso e Ocupação do 

Solo 2010 (COS 2010) e Corine Land Cover 2012. Esta análise foi complementada por visitas de 

reconhecimento da área, realizadas entre março e setembro de 2017, que tiveram por objetivo a 

identificação in loco da ocupação do solo na generalidade da área de estudo. 

A área de estudo corresponde à área ocupada pelo perímetro de rega e pelas infraestruturas (lineares 

e pontuais) e a um buffer de 200 m para além do limite do perímetro de rega. No caso das infraestruturas 

lineares que se desenvolvem para além do perímetro de rega foi considerado um buffer de 200 m 

centrado no eixo. 

Usos do solo na área em análise, área ocupada (hectares-ha) e valor relativo (%) face ao total: 

Povoamentos adultos de quercíneas (Qa) (está no buffer);    14 ha / 0,09% 

Povoamentos jovens de quercíneas (Qj) (está no Buffer);   35 ha / 0,22% 

Outros povoamentos florestais (Fl);      353 ha / 2,26% 

Olivais de sequeiro (Ols);       870 ha / 5,57% 

Olivais de regadio (Olr);       938 ha / 6,00% 

Vinha de sequeiro (Vs);                 3678 ha / 23,52% 

Vinha de regadio (Vr);                               1239 ha / 7,93% 

Pomares (Pm);              18 ha / 0,12% 

Culturas anuais de sequeiro (Cs);      5944 ha / 38.04% 

Culturas anuais de regadio (Cr);      362,ha / 2,32% 

Matos (Ma);         459 ha / 2,94% 

Vegetação ripícola (Rip);       113 ha / 0,72% 

Planos de água (Ag);        99 ha / 0,63% 

Zonas artificializadas (Za);       238 ha / 1,52% 

Habitats com estatuto de proteção: 

Possível habitat 6310;                    1179 ha / 7,54% 

92A0pt5, 92D0pt1;        9 ha / 0,06% 

9340pt1, 5330pt6;        67 ha / 0,43% 

5330pt2.         15-ha / 0,10% 

 

Considerações com base no RS do EIA e avaliação presencial em sede de visita da CA 

Da análise da representatividade das classes de uso do solo na área de estudo, ressalta a 

predominância do uso agrícola, que ocupa cerca de 83,48% do total, seguido dos habitats com estatuto 
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de proteção com aproximadamente 8,13% e o uso natural com cerca de 3,66%. Ao uso florestal e às 

infraestruturas correspondem apenas 2,26% e 2,16%, respetivamente, da área de estudo. O uso 

agroflorestal é constituído por povoamentos adultos e jovens de quercíneas é o menos representativo 

da área de estudo, correspondendo a apenas 0,31% (cerca de 0,09% e 0,22%, respetivamente). 

Dentro das classes agrícolas destacam-se as culturas anuais de sequeiro, com uma ocupação de cerca 

de 38,04% da área de estudo. Seguem-se as vinhas de sequeiro e de regadio com 23,52% e 7,93% da 

área de estudo, respetivamente. 

Nos habitats com estatuto de proteção, assume especial importância o possível habitat 6310, que 

ocupa cerca de 7,54% da área de estudo. Os matos correspondem à ocupação do solo mais 

representativa do uso natural, com cerca de 2,94% da área de estudo. 

Dentro das infraestruturas de origem humana, destacam-se as zonas artificializadas com cerca de 

1,52% da área de estudo. 

Na área de projeto predomina, ainda com uma maior expressão, o uso agrícola, com cerca de 98,9% 

da área. Dentro deste uso, destacam-se as culturas anuais de sequeiro, a vinha de sequeiro e a vinha 

de regadio, que totalizam, em conjunto, quase 80,6% da área de projeto. Por seu lado, o olival (sequeiro 

+ regadio) ocupa cerca de 16,0% da área de projeto. No uso agrícola, refere-se ainda as culturas anuais 

de regadio com cerca de 2,37% e os pomares com 0,05%. 

Os restantes usos do solo que caracterizam a área de projeto, designadamente o florestal, o natural, 

as infraestruturas e os habitats com estatuto de proteção ocupam cerca de 0,02%, 0,64%, 0,24% e 

0,15%, respetivamente, assumindo assim uma expressão reduzida.   

Nos sub-blocos de rega, o uso do solo é maioritariamente agrícola, com valores iguais ou superiores a 

98%. No que diz respeito a este uso, no sub-bloco da Vendinha assumem especial relevância as 

culturas anuais de sequeiro e de regadio, com valores de 77,73% e 22,20%, respetivamente, da área 

deste sub-bloco de rega; no sub-bloco de Montoito, destacam-se as culturas anuais de sequeiro, o 

olival de regadio e a vinha de sequeiro, com valores de 43,20%, 30,46% e 20,08%, respetivamente, da 

área deste sub-bloco de rega; no sub-bloco de Reguengos refere-se a vinha de sequeiro, as culturas 

anuais de sequeiro e a vinha de regadio, com valores de 40,9%, 26,8% e 19,6%, respetivamente, da 

área deste sub-bloco de rega; no sub-bloco do Peral refere-se as culturas anuais de sequeiro e os 

olivais de sequeiro, com valores de 74,34% e 19,39%, respetivamente, da área deste sub-bloco de 

rega. 

Importa também referir, que, quer nos sub-blocos de rega, quer na área total do projeto, verifica-se a 

ausência do uso agroflorestal, que integra os povoamentos jovens e adultos de quercíneas. As áreas 

de povoamento de quercíneas acima apresentado situação na área adjacente aos limites do projeto e 

dentro da área de estudo. Por sua vez, o possível habitat 6310, integrado no uso do solo dos habitats 

com estatuto de proteção, não ocorre na área dos sub-blocos de rega, verificando-se apenas na área 

total do projeto, na medida em que ocupa parte da área através da qual serão desenvolvidos os 

elementos de projeto (condutas adutoras e da rede secundária, reservatórios e estação elevatória). 
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Estas considerações foram realizadas com base no RS do EIA (ipsis verbis em algumas passagens) e 

avaliação presencial em sede de visita da CA. 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Fase de construção 

A circulação de maquinaria e as movimentações de terras necessárias à obra podem provocar 

alterações na ocupação do solo, sendo o pior cenário a destruição desnecessária de vegetação. 

Esta potencial afetação far-se-á sentir em todas as classes de ocupação do solo atravessadas pelos 

caminhos de acesso às obras, não sendo de esperar que venha a assumir um elevado significado. 

Assim, o impacte resultante destas ações apesar de negativo, direto e imediato será de magnitude 

reduzida (dada a reduzida área prevista para os acessos), pouco significativo, uma vez que os usos do 

solo que poderão ser afetados não apresentam importância ecológica e/ou económica, 

Os impactes decorrentes das infraestruturas de projeto (condutas, reservatórios, estação elevatória, 

restabelecimentos, estações sobrepressoras e estação de filtração) recaem essencialmente sobre a 

sua implantação nas áreas ocupadas por vinhas de sequeiro e de regadio, culturas anuais de sequeiro 

e de regadio, olivais de sequeiro e de regadio, pomares, possível habitat 6310, Habitat 5330pt2, Habitat 

92A0pt5 / Habitat 92D0pt1 e Habitat 9340pt1 / Habitat5330pt6 e classificam-se como negativos, de 

magnitude reduzida a moderada (dependendo da área afetada), diretos, certos, imediatos, 

significativos, uma vez que são afetados usos do solo com importância ecológica e/ou económica e 

também com estatuto de proteção ( sobreiro e azinheira), 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 aos reservatórios e estação 

elevatória). 

A implantação das condutas enterradas nas classes de uso do solo da vegetação ripícola, matos, 

planos de água, planos de água, outros povoamentos florestais e zonas artificializadas resultará em 

impactes negativos, de magnitude reduzida (dada a reduzida área afetada), diretos, certos, imediatos, 

pouco significativos, uma vez que os usos do solo afetados não apresentam importância ecológica e/ou 

económica, de âmbito local e temporários e reversíveis, dado que cessam com o término da obra 

podendo ser retomados os usos atuais. 

Sobre a afetação de sobreiros importa referir desde já que este facto não implica necessariamente o 

abate de exemplares arbóreos, uma vez que a localização de vários elementos de projeto poderá ser 

aferida no campo, em fase de obra, minimizando este impacte. 

A inventariação de sobreiros afetados por elementos de projeto, considerando uma faixa de 5 metros 

para as condutas e os limites do reservatório da Bragada (que integra a estação elevatória da Bragada) 

e do reservatório da Furada resulta nos seguintes termos: 

 Conduta Adutora Gravítica T1 – 43 sobreiros; 

 Conduta Adutora Elevatória T2 – 1 sobreiro; 
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 Conduta Adutora Gravítica T3 – 3 sobreiros; 

 Condutas Secundárias - 33 sobreiros. 

Em conclusão, pode-se considerar que na fase de construção os principais impactes negativos 

associados ao projeto são genericamente, a instalação do(s) estaleiro(s), a constituição de manchas 

de empréstimo de terras, de depósitos temporários e de depósitos definitivos de terras sobrantes, a 

movimentações de maquinaria e equipamento afeto à obra, a movimentação de terras a construção 

das infraestruturas do Projeto - condutas primárias e secundárias, estação elevatória, reservatórios, 

estações sobrepressoras, restabelecimentos e estação de filtração e a supressão de elementos ou de 

conjuntos de elementos vegetais notáveis e/ou com estatuto formal de proteção. 

Embora os impactes expectáveis sejam negativos cuja significância pode ir de pouco significativo a 

significativo considera-se que esse poderão ser minimizados se: 

 Implementado um sistema de Gestão Ambiental para a fase de obra. 

 Elaborada uma “Carta de condicionantes à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e 

deposição de terras sobrantes”. 

 Implementado um Plano de Recuperação e Integração Paisagística para as áreas afetadas por 

estaleiros, manchas de empréstimo e deposição de terras sobrantes. 

 Adotadas as medidas constantes do presente parecer. 

Fase de Exploração 

Como é referido no RS do EIA “Como resultado da alteração das condições iniciais em termos de 

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”. 

Regista-se que dos 10 271 ha que constituem este projeto, subdividido nos respetivos sub-blocos de 

rega, as culturas anuais de sequeiro correspondem atualmente a cerca de 4 272 ha (41,6%) e a vinha 

de sequeiro a, aproximadamente, 2 809 ha (27,3%), antecipa-se portanto que a conversão de territórios 

de produção agrícola de sequeiro em territórios agrícolas de regadio constituirá, potencialmente, o 

impacte mais significativo do projeto, nesta fase. 

Prevê-se igualmente uma maior disponibilidade de água e o aumento associado das áreas de regadio 

comparativamente com a situação atual, o que conduzirá a uma possível intensificação da atividade 

agrícola. O uso agrícola do solo deverá por isso manter-se, no entanto a disponibilidade de água 

proporcionada pela rega permitirá que os solos sejam cultivados com maior frequência, tornando 

possível efetuar, em algumas zonas, mais do que uma cultura por ano. Concorda-se com o referido no 

EIA de que os impactes gerados na socio-economia pela alteração do uso do solo serão positivos de 

magnitude moderada, significativos, prováveis, a curto prazo e de âmbito local. 

“O facto de a faixa de trabalho considerada para a implantação das condutas das redes primária e 
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secundária, bem como a faixa de trabalho considerada para os restabelecimentos, ser passível de 

voltar a ser cultivada com culturas anuais, apesar de condicionada à utilização para cultivo de culturas 

permanentes e florestais, constitui um impacte positivo, significativo e provável”. 

Por outro lado são expectáveis impactes negativos de pouco significativos a significativos 

resultantes das alterações ao uso do solo decorrentes da introdução do fator rega. A realização de 

operações de mobilização do solo e de construção do meio de suporte das culturas (como por exemplo 

os camalhões associados à culturas permanentes – pomares e olivais) deverão ser objeto de 

condicionamento que concorra para a não ocorrência de fenómenos de aceleração e concentração do 

escoamento das águas pluviais, em particular aquando da ocorrência de quadros extremos. Existe já a 

referência a casos que a inobservância deste aspeto, associado a fenómenos de precipitação 

excecional, gera prejuízos a particulares a jusante, origina fenómenos erosivos muito acentuados no 

solo agrícola e na rede hidrográfica e, inclusivamente, a inviabilização temporária da utilização de 

infraestruturas públicas de uso coletivo como estradas e caminhos. 

Pelo exposto, é fundamental reduzir os impactes ambientais, económicos e sociais (onde se inclui a 

segurança de pessoas e bens), decorrentes do cenário acima exposto, considera-se ainda que a 

mitigação dos impactes gerados pela uniformização da paisagem associada à implementação de 

projetos agrícolas extensos, residirá a defesa intransigente de ecossistemas que constituem legalmente 

servidões de utilidade pública como será o caso do domínio hídrico e a proteção de quercíneas. 

Assim, a minimização para os impactes negativos expectáveis deverá estender-se para além da 

genérica referência à observação do “Código das Boas Práticas Agrícola”. 

5.6 Ordenamento do Território 

A. Caracterização da situação de referência 

O projeto do Circuito Hidráulico de Reguengos e Respetivo Bloco de Rega, apresentado em fase de 

Projeto de Execução, tem como finalidade a dotação de uma área agrícola de cerca de cerca de 10 

271 hectares com as condições necessárias à prática de culturas de regadio. 

O Projeto localiza-se no distrito de Évora e abrange os seguintes concelhos/freguesias: 

• Évora: freguesia de Nossa Senhora de Machede e União das freguesias de São Manços e São 

Vicente do Pigeiro; 

• Portel: freguesia de Monte do Trigo 

• Reguengos de Monsaraz: freguesias de Corval, Reguengos de Monsaraz e União das 

freguesias de Campo e Campinho 

• Redondo: freguesia de Montoito 

Uso previsto em Instrumentos de Gestão do Território (IGT) – Planos Diretores Municipais de 
Reguengos de Monsaraz, Évora, Portel e Redondo 

O EIA refere adequadamente os instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal incidentes na 
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localização em causa, efetuando uma análise detalhada das classes de espaço afetadas segundo cada 

tipo de infraestrutura. 

É também efetuada uma adequada identificação das principais condicionantes ao uso do solo na área 

em estudo para implementação do projeto em apreço, não deixando no entanto o Relatório de referir 

que prevalece sobre o regulamento dos PDM, o Decreto- Lei n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro, alterado 

pelos Decretos-Lei nº 230/2006, de 24 de novembro e nº 86/2014, de 28 de maio, que cria um regime 

especial às expropriações necessárias à realização do EFMA, aos bens e ao domínio a afetar a este 

Empreendimento. É também referido que tal enquadramento legal permite o corte ou arranque de 

espécies arbóreas legalmente protegidas (por exemplo: sobreiro e azinheira) sem que seja necessário 

solicitar autorização. O abate de quercíneas, ou outras ações suscetíveis de afetar a espécie, é avaliado 

nos pareceres relativo ao ordenamento do território e fator uso do solo procedendo-se à respetiva 

formulação de propostas de medidas de minimização e/ou compensação a efetuar para as áreas e/ou 

exemplares identificados. 

Enquadramento na estratégia de ordenamento territorial para a região e/ou estratégia sectorial 
supramunicipal. 

O relatório identifica adequadamente a informação necessária à avaliação do projeto nomeadamente 

na sua relação com os instrumentos de gestão territorial de âmbito nacional e regional / supramunicipal 

e os principais elementos condicionadores/orientadores à prossecução do mesmo, sendo neste 

contexto adequadamente efetuado o enquadramento no PROTA. 

É referido no EIA que o impacte negativo associado à previsível lixiviação de águas de rega com maior 

grau de contaminação vá contrariar o Plano de Gestão da Região Hidrográfica, facto que poderá ter 

implicações nas estratégias definidas no PROT e PNPOT. 

Julga-se que a minimização do impacte referido no parágrafo anterior poderá ser atingido recorrendo a 

uma estratégia de diagnóstico ativo e concomitante operacionalização em tempo de medidas 

mitigadoras.   

Servidões e Restrições de Utilidade Pública e Áreas Protegidas ou Classificadas 

São adequadamente identificadas as principais condicionantes (servidões e restrições de utilidade 

pública) existentes na área em estudo. 

Em sede de disponibilização de informação inerente à fase de conformidade foi clarificada a 

compatibilidade do pretendido com o Regime Jurídico da REN, e explicitado o articulado legal em causa 

e, por essa via, demonstrada a compatibilidade das diversas tipologias de intervenção com as servidões 

e restrições da área do projeto. 

B. Identificação e avaliação de impactes 

A localização de estaleiros será efetuada atendendo aos locais mais adequados de acordo com a Carta 

de Condicionantes à Localização de Estaleiros (Desenho 22 - (peças desenhadas - Volume V) e 

contribuirá para a alteração da ocupação do solo nesse local. Esta atividade implica corte de vegetação, 
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remoção e limpeza da camada mais superficial do solo, gerando um impacte negativo, pouco 

significativo, na medida em que ocupará locais pré-definidos para o efeito, em usos de solo sem 

importância ecológica e/ou económica (constantes da tal), reversível, imediato, direto, de âmbito local, 

temporário, uma vez que se trata de um elemento provisório, que será removido após a fase de 

construção do bloco de rega, de magnitude reduzida (dada a reduzida área prevista para o estaleiro). 

Relativamente ao depósito temporário de terras e materiais, também não se prevê que o impacte 

resultante seja significativo na medida em que são escolhidos os locais mais apropriados, de acordo 

com o referido. 

Atendendo às condicionantes territoriais bem como às restrições, servidões e outras restrições 

presentes na área de estudo do projeto e de forma a minimizar os impactes negativos identificados 

associados à fase de construção do projeto, deverá ser elaborada uma “Carta de condicionantes à 

localização de estaleiros, manchas de empréstimo e deposição de terras sobrantes”. 

C. Medidas de minimização/compensação 

É efetuada a adequada identificação da conformidade do projeto com os instrumentos de gestão 

territorial, não sendo de referir lacunas relativamente às medidas de minimização/compensação 

indicadas. Assinala-se como positiva a conclusão relativa à necessidade/interesse da implementação 

de programas de monitorização relativos à qualidade das águas superficiais, subterrâneas, solos e 

sistemas ecológicos. 

Atendendo à existência de áreas de REN integradas na tipologia “áreas estratégicas de proteção e 

recarga de aquíferos”, considera-se que a questão mais sensível no âmbito deste projeto é a da 

manutenção da qualidade da água ao longo da fase de exploração do perímetro de rega, tanto 

superficial como subterrânea, o que apela à existência de práticas de monitorização e fiscalização 

consentâneas, com indicação expressa das tarefas a efetuar por cada entidade, de forma a acautelar 

eventuais problemas de contaminação no abastecimento (público e particular) de água. 

5.7 Sócio-economia 

A. Caracterização da situação de referência 

Da análise efetuada à parte do estudo que reporta ao contexto socioeconómico, foi possível verificar 

que, se baseia essencialmente na informação compilada das estatísticas oficiais e os indicadores que 

informam a análise são os que habitualmente se utilizam em estudos desta natureza. 

Relevo para a profundidade do estudo no que respeita ao âmbito sócio-demográfico, onde foram 

identificadas, na caracterização do ambiente afetado pelo projeto, as principais temáticas daquela 

matéria, que se prendem com a evolução demográfica, a sua distribuição pelo território e o seu grau 

de envelhecimento, desagregadas ao nível regional, concelhio e de freguesia. Esta temática é 

sustentada na informação estatística disponibilizada pelo INE (Censos e estimativas demográficas). 

Referência também para o desenvolvimento do tópico relativo ao emprego/desemprego, 

consubstanciado nos dados extraídos do “Inquérito ao Emprego”, para as análises regionais, e às 
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estatísticas disponibilizadas pelos Serviços de Emprego do IEFP, para a abordagem desagregada ao 

nível concelhio. 

Da análise efetuada ao estudo, foi possível verificar que, embora o EIA, tenha tido em consideração as 

estratégias regionais e nacionais para o uso de fontes renováveis de energia, nomeadamente a solar, 

se encontra a estudar a hipótese de instalar painéis fotovoltaicos junto das suas centrais e na cobertura 

dos seus reservatórios, tendo já em curso alguns projetos nesse sentido. O promotor destaca a 

ocorrência do parque fotovoltaico de São Romão na área de estudo que não é afetado pelo estudo. 

Do ponto de vista da implementação do sistema de rega no território em fase de construção deveria 

ser tida em atenção a afetação de outras atividades económicas, p. ex. no turismo ou nas indústrias 

alimentares e do vinho. 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Apesar da profundidade dos levantamentos e análises efetuados e dos vários temas tratados o estudo 

é infelizmente parco na concretização dos impactes do bloco de rega em relação à socio-economia 

(conforme p.645 e seguinte). 

Os impactes esperados na socio-economia, segundo a equipa de estudo, são a promoção da 

agricultura e das atividades conexas como a indústria, o comércio e os serviços, e ainda a dinamização 

do mercado de emprego e combate ao despovoamento. 

Em fase de construção são expectáveis impactes positivos e temporários ao nível do emprego e da 

dinâmica da economia local. As obras serão realizadas por empreiteiro contratado, em geral já com 

uma força de trabalho própria e com o recurso limitado a sub-empreitadas e mão-de-obra locais, bem 

como um conjunto de fornecedores de âmbito supra-local. 

Assim, o impacto do aumento de postos de trabalho a ocupar por trabalhadores locais, é temporário e 

de reduzida magnitude. 

Não é possível determinar o número de postos de trabalho dado ser opção da entidade executante. 

Os impactes negativos esperados relacionam-se com a interferência nas áreas afetadas pela 

construção das infraestruturas e pelo aumento do tráfego. 

Na fase de exploração a equipa prevê aumentos na diversidade das produções agrícolas, na 

produtividade, no VAB, no Rendimento Empresarial, no emprego agrícola, no volume de negócios e 

emprego gerado pelas atividades económicas situadas a montante e jusante da atividade agrícola, bem 

como no próprio valor da terra e a possibilidade de para determinadas culturas haver um movimento 

sazonal de trabalhadores. Sendo expectável a situação referida deverá existir um plano para integração 

temporária dos mesmos. 

Em conclusão, considera-se que: 

 O projeto permite alterar positivamente os sistemas agrícolas, com passagem dos sistemas 

tradicionais para outros com maior produtividade agrícola, com base no regadio, que admitem o 
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aumento do emprego, ainda que dependendo de modelos/culturas que envolvem maior 

racionalidade no uso de mão-de-obra. A criação de uma dinâmica de desenvolvimento da atividade 

agrícola irá gerar uma expetativa de diminuição da tendência de decréscimo do desemprego 

agrícola. 

 Deverão ser previstos modos de monitorização da utilização de energias renováveis que permitam 

contabilizar os ganhos energéticos efetivos. Note-se que no aditamento se informa que o promotor 

não prevê a utilização de energias renováveis. 

 Na fase de construção o promotor deverá procurar minimizar os impactes imediatos nas atividades 

económicas já existentes e em funcionamento. 

Quanto aos impactes expectáveis referentes ao fator da socio-economia considera-se que devem ser 

tidos em atenção aquando da fase de construção, os conflitos com as atividades económicas em 

funcionamento, independentemente da duração desse impacte e preferencialmente devem ser 

programados e comunicados com antecedência aos visados de modo a diminuir o seu prejuízo. 

É muito relevante o recurso à mão de obra local (emprego), bem como o estímulo da economia local 

através de fornecimentos locais. 

Apesar das indicações dadas pela equipa em relação à não intenção do promotor no uso de energias 

renováveis, mas tendo em atenção outros circuitos de rega e a possibilidade de se vir a utilizar energias 

fotovoltaicas no sistema julga-se que para além dos planos de monitorização já previstos (p.843 e 

seguintes do RS), deve ser desenvolvido de forma integrada um plano de monitorização da produção 

e dos consumos de energia produzida que discrimine a origem da energia (produção através de fontes 

renováveis ou consumo de energia da rede elétrica nacional) que permita aferir e demonstrar 

comparativamente os benefícios da integração de sistemas de produção de fontes de energia renovável 

(FER) na rede de distribuição e nas soluções previstas no circuito hidráulico. 

Considera-se ainda, que no que refere aos impactes no fator socio-economia se constata que são 

crescentes os impactes económicos e sociais gerados pela existência de contingentes assinaláveis de 

trabalhadores requisitados para o desempenho de tarefas que, na maior parte dos casos, são 

temporárias e sazonais. Sem prejuízo, verifica-se que existem já equipas de trabalhadores que, 

provavelmente pela reconhecida e apreciada qualidade do seu trabalho, desempenham tarefas 

sazonais sucessivas em diferentes explorações garantindo assim uma atividade regular, com contornos 

permanentes. É por isso expectável um aumento do número de trabalhadores e consequentemente da 

população no território onde se pretende localizar o projeto. 

A permanência destes trabalhadores nos territórios de produção, servidos pelo EFMA, levanta questões 

fundamentais de garantia de satisfação das suas necessidades e direitos básicos. A satisfação destes 

direitos carecerá de articulação, nomeadamente, com as políticas de saúde pública e de ordenamento 

do território. 

Face ao exposto, com a modificação dos termos da relação população residente / trabalhadores 

contratados temporários e trabalhadores permanentes, será expectável o surgimento de impactes 
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sociais ainda não convenientemente conhecidos mas que, quer da pela sua presumível significância 

quer pela necessidade de geração de mecanismos a atuação, deverão ser objeto de acompanhamento 

especialmente atento e cuidado. Afigura-se que será da maior importância promover a reflexão acerca 

da forma de minimizar os impactes sobre a população residente que deverá participar ativamente neste 

processo que se pretende integrado e sustentável. 

De acordo os impactes negativos identificados na fase de exploração para os fatores sócio-economia 

e uso do solo e da necessária conformidade com os instrumentos de gestão territorial, servidões e 

restrições presentes no território onde se pretende localizar o projeto em avaliação, a minimização dos 

referidos impactes deve ser efetuada através da condicionante, elementos a apresentar e medidas de 

minimização e planos de monitorização constantes deste parecer. 

Fase de Desativação 

Na fase de desativação poderá haver lugar ao abandono das infraestruturas e nesse caso o impacte 

será negativo, direto, de magnitude moderada e significativo, de médio a longo prazo e de âmbito local. 

Na fase de desativação, em função da componente do projeto e da sua localização poderão ser 

adotados os seguintes procedimentos: 

 Reposição da 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 pouco significativo, de médio a longo prazo e de 

âmbito local. 

 Encontrar soluções a definir que serão objeto de avaliação específica uma vez que a manutenção 

e a eventual adaptação de algumas estruturas que no seu todo ou em parte poderão ser úteis num 

quadro de utilização agronómica distinto daquele que agora se pretende implementar. 

Para esta fase e atendendo aos impactes identificados deverão ser apresentados os elementos e 

adotadas as medidas de minimização propostas neste parecer. 

C. Condicionantes, elementos a entregar e medidas de minimização 

C.1 Condicionantes 

 Na área de influência do projeto e em parcelas com densidades superiores a 2 quercíneas/ha é 

interditado o fornecimento de água, a partir deste bloco de rega ou de um outro seu vizinho. 

Considera-se "área de influência do projeto" a área envolvente ao bloco de rega (compreendida 

entre o limite das “áreas beneficiadas” e o limite da “área de estudo”), que pode vir a ser 

infraestruturada no futuro, a partir do bloco de rega de Reguengos. 

C.2 Elementos a apresentar 

 Carta de Condicionantes à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e deposição de 

terras sobrantes. 
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 Elaborar um plano de atuação para os beneficiários, proprietários, arrendatários e população em 

geral que contemple a divulgação e integração das ações de minimização dos impactes negativos 

identificados no fator socio-economia, que contemple nomeadamente: 

- Boas práticas no recrutamento e gestão de trabalhadores sazonais e/ou permanentes 

associados a novos usos do solo/culturas para a área do Bloco de Rega; 

- Ações sobre a implementação dos instrumentos legais aplicáveis aos aproveitamentos 

hidroagrícolas: DIA, obrigações decorrentes de concessões, os Regulamentos dos respetivos 

perímetros hidroagrícolas, outros; 

- Programa de divulgação e acompanhamento da adoção do código de Boas Práticas 

Agrícolas; 

- Divulgação e integração dos pareceres das entidades licenciadoras e concessionárias, da 

Autoridade Nacional do Regadio e entidades com competências específicas na área de 

ambiente e saúde junto dos intervenientes no território; 

- Medidas e ações de projetos financiados que visam a criação de um conjunto ações nos 

âmbitos que forem aplicáveis, como por exemplo no âmbito da Economia Circular (utilização 

subprodutos agrícolas em fertilizante), e de Projetos de Sustentabilidade; 

 As ações de formação e divulgação os trabalhadores têm uma ação direta sobre a implementação 

da medidas de minimização dos impactes identificados Devem ser implementadas ações de 

divulgação e de formação aos agricultores beneficiários e de trabalhadores que devem contemplar, 

para além de outros temas que venham a ser considerados convenientes, os seguintes: 

- Impactes ambientais decorrentes da atividade agrícola e medidas a adotar 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 operacionalização da manutenção das galerias ripícolas; 

- Limpeza das linhas de água afetas à rede de drenagem; 

- Outras matérias aplicáveis. 

 Apresentar, para aprovação, plano de monitorização da produção e dos consumos de energia 

produzida que discrimine a origem da energia (produção através de fontes renováveis ou consumo 

de energia da rede elétrica nacional) que permita aferir e demonstrar comparativamente os 

benefícios da integração de sistemas de produção de fontes de energia renovável (FER) na rede 

de distribuição e nas soluções previstas no circuito hidráulico. 
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 Na fase de desativação total ou parcial do projeto deverá ser apresentada para aprovação a 

solução a implementar. 

C.3 Medidas de minimização 

De caráter geral 

 Cumprir as disposições e medidas de minimização constantes do SGA 

 Elaboração e implementação do Plano de Obra onde conste o planeamento da Empreitada e 

explicitadas as medidas ambientais associadas às diferentes atividades previstas. 

 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 derrames acidentais 

de substâncias tóxicas. Devem igualmente ser salvaguardada a conformidade com as 

condicionantes de ordenamento do território, áreas legalmente protegidas, servidões e restrições 

de utilidade pública. 

 Implementar o “Plano de Vigilância e Fiscalização” aprovado, tendo por base o Documento 

Orientador para o Procedimento de Pós-avaliação de Projetos do EFMA 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. 

 Elaborar e implementar um Plano de Recuperação Biofísica das áreas afetadas pela empreitada, 

nomeadamente áreas afetas a estaleiros, a aterros e a áreas utilizadas como manchas de 

empréstimo. 

 Realização de ações de formação e de sensibilização ambiental para o pessoal afeto à empreitada 

(ligado a atividades suscetíveis de provocar impactes ambientais). 

Do EIA aceitam-se as seguintes medidas: 

 FO 19 - O abate de quercíneas deverá reger-se pelo disposto no SGA e será objeto de 

compensação nos termos aí definidos. 

 FO 23: Deverão ser mantidos, sempre que tecnicamente possível, os exemplares arbóreos 

existentes a compartimentar a paisagem, nomeadamente junto aos caminhos e nos limites das 

propriedades. 

 MT 1 a MT9. 

 MT 7 - independente da redação que venha a assumir, deverá definir que “os locais de depósito 

definitivo serão localizados de acordo com a Carta de Condicionantes à localização de estaleiros, 

manchas de empréstimo e deposição de terras sobrantes”. A elaboração da Carta de 

Condicionantes (…) pressupõe a observação dos princípios enunciados em MT8. 
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 AC 1 a AC 16. 

 RAO 1 a RAO 10. 

 CGC1 a CGC 8. 

Fase de construção 

 SEC 1, SEC 4, SEC 6 e OTC 1. 

Fase de exploração 

 Na ficha de inscrição que anualmente é formulada pelo beneficiário e entregue no ato de inscrição 

para rega (e que atualmente contempla a recolha de informação de caráter agronómico) deverá 

ser incluído capítulo destinado à recolha de informação relacionada com as expectativas de 

recrutamento, contratação e gestão de mão-de-obra sazonal e/ou permanente. A informação 

deverá ser recolhida de modo a que a análise e o processamento dos dados recolhidos, e 

subsequente validação estatística, não colida com os direitos de salvaguarda de privacidade que 

a referida inscrição e a legislação dedicada impõem. 

 Implementar o plano de atuação aprovado de formação e informação para os beneficiários, 

proprietários, arrendatários e população 

 FE 1 a FE 10. 

 SE 1 - 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. 

 SEE 1 - Sensibilização ambiental dos agricultores para as boas práticas agrícolas, 

designadamente ao nível da conservação das linhas de água e galerias ripícolas que atravessam 

as parcelas agrícolas e suas margens, bem como ao nível do uso adequado de agro químicos. 

Fase de desativação 

 Implementar o Plano de Desativação aprovado. 

C.4 Planos de Monitorização 

 Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais para o Sistema Alqueva-Pedrógão 

e Rede Primária de Rega. 

 Programa Global para Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos do EFMA – Fase de 

Exploração. 

 Programa Global para Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais do EFMA – Fase de 

Exploração. 

 Programa Global para Monitorização da Avifauna do EFMA – Fase de Exploração. 

D. Conclusão 

Face ao acima exposto, considera-se que o projeto do Circuito Hidráulico de Reguengos e Bloco de 
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Rega é exequível desde que sejam apresentados os elementos e as medidas de minimização. 

5.8 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 de Nossa Senhora 

de Machede e União das freguesias de São Manços e São Vicente do Pigeiro no concelho de Évora, 

pela freguesia de Monte do Trigo no concelho de Portel, pelas freguesias de Corval, Reguengos de 

Monsaraz e União das freguesias de Campo e Campinho no concelho de Reguengos de Monsaraz e 

pela freguesia de Montoito no concelho do Redondo. Os quatro concelhos inserem-se na NUT II – 

Região Alentejo e na NUTIII – sub-região do Alentejo Central. 

Para a caracterização da situação de referência foram utilizados os dados disponibilizados pelo Instituto 

Nacional de Estatística (INE), bem como a informação recolhida no levantamento de campo e foi ainda 

consultada outra bibliografia considerada relevante para a presente caracterização. 

Da análise dos dados do Recenseamento Agrícola (RA) de 2009 relativa à Superfície Agrícola Utilizada 

(SAU) e aos concelhos em estudo, destaca-se o concelho de Évora cuja SAU corresponde a cerca de 

19% da SAU do Alentejo Central. Das freguesias analisadas, a União das freguesias de Campo e 

Campinho, do concelho de Évora, com 19 386 ha é a que apresenta maior SAU. Por sua vez, o número 

de explorações é maior no concelho de Évora (1 073) e na freguesia de Reguengos de Monsaraz (304) 

do concelho do mesmo nome. 

A área total a beneficiar com cerca de 10 273 ha foi dividida em quatro sub-blocos: sub-blocos do Peral 

e da Vendinha onde predomina a grande propriedade e sub-blocos de Montoito e de Reguengos onde 

predomina a pequena propriedade. 

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. Por conta própria é a 

forma de exploração da SAU dominante. 

Em termos de composição da SAU, de acordo com os dados do RA, 2009, sobressai a área ocupada 

pelas pastagens permanentes, seguida das terras aráveis, primordialmente pelas culturas temporárias 

na região, sub-região e concelhos em estudo. No que respeita ao número de explorações, os maiores 

quantitativos incidem em culturas permanentes na região, sub-região e concelhos de Portel, Redondo 

e Reguengos de Monsaraz e nas terras aráveis (culturas temporárias) no concelho de Évora. 

Relativamente ao tipo de culturas temporárias, verifica-se que em superfície utilizada e em número de 

explorações, as de cereais para grão e as culturas forrageiras (suporte de nutrição herbácea do efetivo 

animal) dominam nas unidades territoriais analisadas. 

No que concerne ao tipo de culturas permanentes, é de relevar a importância do olival destinado à 

produção de azeitona para azeite (em superfície utilizada e em número de explorações agrícolas) em 
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todas as unidades territoriais. A vinha assume também alguma relevância nas unidades territoriais em 

estudo, destacando-se a área de vinha no concelho de Reguengos de Monsaraz. 

Na área de projeto predomina o uso agrícola com 98,9%, destacando-se as culturas anuais de sequeiro 

com cerca de 42% da área de projeto. 

Relativamente à percentagem de explorações com disponibilidade de rega, verifica-se que o concelho 

de Reguengos de Monsaraz (32,59%) possui valores superiores ao da região (28,82%) e da sub-região 

(25,38%). Os concelhos de Évora (26,99%) e Redondo (27,29%) apresentaram valores inferiores ao 

da região, mas superiores ao da sub-região. Por sua vez, o concelho de Portel (12,91%) apresentou 

em 2009, registos inferiores aos da região e sub-região. 

Da análise dos dados do RA, 2009, verifica-se que em todas as unidades territoriais em análise, o 

sistema de rega preferencial é o individual, com valores que ultrapassam os 80%. A principal origem 

da água de rega utilizada, quer na região e sub-região, quer nos concelhos, é a subterrânea, com 

valores a variarem entre os 66% nos concelhos de Évora e Redondo e os 86% no concelho de 

Reguengos de Monsaraz. 

Ao analisar a ocupação cultural das superfícies regadas em 2009, verifica-se que na região do Alentejo 

as culturas temporárias possuem os quantitativos mais relevantes em termos de área regada e número 

de explorações. 

Na sub-região do Alentejo Central a superfície regada nas culturas permanentes e temporárias, em 

2009, é muito semelhante, com valores a rondar os 16 000 ha. No entanto, as explorações com culturas 

permanentes regadas apresentam valores superiores, quando comparados com os das explorações 

com culturas temporárias e pastagens permanentes regadas. 

No concelho de Évora as culturas temporárias, em termos de área regada e de número de explorações, 

assumem-se como as mais relevantes. Nos restantes concelhos, verifica-se o oposto, ou seja, as 

explorações e a área regada são mais representativas nas culturas permanentes, onde o olival e a 

vinha dominam. 

Relativamente aos métodos de rega utilizados nas culturas temporárias e nas pastagens permanentes, 

o método de rega mais utilizado é o de sob-pressão, por aspersão. Nas culturas permanentes, o método 

de rega mais utilizado é o de sob-pressão, localizada. 

Atualmente na área de projeto já são regados 915 ha de olival, 1215 ha de vinha e 246 ha de culturas 

anuais que totalizam no seu conjunto 2376 ha, ou seja cerca de 23% da área de projeto. 

Relativamente aos efetivos animais, a espécie animal representada em maior número nas explorações 

da região e da sub-região, em 2009, é a avícola, seguida da ovina. Nos concelhos de Évora e 

Reguengos de Monsaraz dominam as espécies ovinas, seguindo-se as bovinas, no concelho de Portel 

a espécie suína é a mais representativa e no concelho de Redondo domina a espécie avícola. Nas 

freguesias mantém-se a tendência das espécies animais com maiores quantitativos nos respetivos 
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concelhos. A única exceção é a freguesia de Montoito, no concelho de Redondo, na qual a espécie 

dominante é a ovina, em detrimento da avícola (como ocorre no respetivo concelho). 

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 esta é a tipologia de 

máquina mais utilizada nos trabalhos agrícolas em todas as unidades territoriais, com valores que 

variam entre os 73% e os 91%. 

Quanto à população e mão-de-obra agrícola em todas as unidades territoriais a população agrícola 

familiar e os produtores agrícolas singulares sofreram uma diminuição face a 1999. 

Da análise dos dados do RA, 2009, verifica-se que em todas as unidades territoriais em estudo, a 

maioria dos produtores agrícolas singulares tem idade igual ou superior a 65 anos, sendo por isso um 

grupo envelhecido. Os produtores agrícolas singulares do sexo feminino representam, em média, cerca 

de 21,9% relativamente ao total de produtores, o que evidência a predominância de produtores 

agrícolas singulares do sexo masculino, com uma média que ronda os 78,1%. 

Relativamente aos níveis de instrução dos produtores agrícolas singulares, o ensino básico é o que 

assume maior importância em todas as unidades territoriais em análise, com valores percentuais 

mínimos na ordem dos 55%, seguindo-se os produtores sem qualquer nível de instrução. 

No que respeita ao tempo de atividade agrícola na exploração, os produtores agrícolas singulares 

assumiam em todas as unidades territoriais em 2009, a atividade agrícola a tempo parcial, com valores 

a variar entre os 67,21% e os 97,61%. 

Na região do Alentejo, na sub-região do Alentejo Central e nos concelhos de Évora, Portel, Redondo e 

Reguengos de Monsaraz a maioria dos produtores agrícolas singulares, em 2009, pretendia manter a 

atividade agrícola, com valores mínimos a rondar os 91,1% no concelho de Reguengos de Monsaraz. 

Da análise dos dados do RA, 2009, verifica-se que nos concelhos em estudo, o concelho com maior 

relação de Superfície Agrícola Utilizada (SAU) por Unidade de Trabalho Ano (UTA) é o de Évora com 

75 ha, sendo que ao nível das freguesias a freguesia de Nossa Senhora de Machede foi a que 

apresentou maior valor de relação de SAU por UTA, com cerca de 87,2 ha. 

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 e da limitação da atividade de produção agropecuária, mas 

estes danos serão pontuais localizados e reversíveis, pelo que se consideram impactes pouco 

significativos, além de que os proprietários serão devidamente compensados através do regime legal 

das indemnizações pelas culturas e benfeitorias eventualmente afetadas. 
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É de referir que ao nível das infraestruturas a instalar, apenas a construção dos dois reservatórios, da 

estação elevatória, das estações sobrepressoras, das estações de filtração e dos restabelecimentos, 

implicará a perda definitiva de área agrícola útil, mas dado que esta implantação ocorre numa área 

muito limitada (cerca de 7 ha, correspondente a 0,07% da área de projeto) e que os proprietários serão 

compensados através do regime legal de expropriações, considera-se que o impacte negativo 

resultante é pouco significativo. 

Na fase de exploração teremos como impacte negativo a constituição de uma faixa, na zona de 

implantação das condutas, com restrições às culturas arbóreas e arbustivas, que embora seja 

permanente, será pouco significativo tendo em conta a pequena área afetada e os benefícios que os 

agricultores virão a ter pela implantação destas 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 actividade 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 e regional, ao incremento do 

emprego agrícola e noutros sectores 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 

significativos. 

Os benefícios potenciais podem ainda estender-se à potencialização de sistemas agropecuários, 

permitindo o uso de espécies de regadio que melhoram a oferta alimentar aos efetivos animais, 

quantitativa e qualitativamente, para além de assegurar uma melhor distribuição anual da produção de 

pasto e/ou culturas forrageiras, majorando a rentabilidade de sistemas agropecuários de espécies 

ruminantes. Assim no campo da produção pecuária também são esperados impactes positivos, diretos, 

permanentes e significativos na fase de exploração. 

C. Conclusão 

Da análise dos impactes do projecto sobre o factor 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 e significativos na 

fase de exploração. 
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5.9 Património Cultural 

A. Caracterização da situação de referência 

Para a descrição do estado do ambiente no que concerne ao fator ambiental Património Cultural, de 

acordo com o EIA foram observadas as orientações de «Pesquisa Documental e Prospeção de Campo» 

enunciadas na Circular “Termos de Referência para o Descritor 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 (2ª edição – fevereiro de 2008)”. 

Foi inicialmente definida «(…) a área de estudo (AE), área de incidência indireta (AII) e área de 

incidência direta (AID).» A primeira a uma envolvente de 200 m em torno de toda a área de regadio e 

integra a AII e a AID, considerando aqui o EIA «(…) que a AII será toda aquela passível de ser afetada 

de forma indireta no decorrer da implementação do projeto, mas sobretudo na fase de exploração do 

projeto e que no caso corresponde a toda a área a beneficiar com o circuito hidráulico, ou seja, toda a 

área do bloco de rega.» Corresponde à área «(…) que poderá ser alvo de impactes diretos decorrentes 

da construção das infraestruturas que compõem o projeto (condutas, caminhos, reservatórios, estações 

elevatórias, hidrantes, etc.)», que de acordo com as orientações do Guia Técnico do EFMA, «(…) no 

caso de estruturas lineares corresponde a um corredor com 200 m de largura, para a rede primária de 

condutas e corredores de 50 m de largura para a rede secundária de rega, rede de drenagem e rede 

viária; e envolvente de 20 m em torno de estruturas não lineares (reservatórios, estações elevatória, 

etc.)». Foi ainda prospetada de forma sistemática 25% da totalidade da área a beneficiar pelo regadio. 

A área regional abrangida por este projeto é muito rica do ponto de vista do património arqueológico, 

sendo bem conhecidos, devido a pontuarem a atual paisagem, os seus monumentos megalíticos. 

Destaca-se que na área abrangida pelo regadio deste projeto encontra-se o patrimonialmente e 

cientificamente relevante «Complexo Arqueológico dos Perdigões», conjunto arqueológico que se Em 

Vias de Classificação (Anúncio n.º 94/2017, DR, 2.ª série, n.º 122, de 27-06-2017), e cuja zona especial 

de proteção (ZEP) já foi definida faltando a sua publicação oficial. 

O sítio arqueológico dos Perdigões (CNS n.º 597; n.º 33 a/b do EIA) foi identificado em 1983 e incluiu 

um povoado, uma necrópole e um recinto megalítico. O povoado integra uma complexa estrutura 

defensiva composta por vários recintos concêntricos de fossos escavados no substrato rochoso, onde 

na extremidade Este, numa área onde o fosso exterior descreve um semicírculo, se localiza a necrópole 

diante desta encontra-se um cromeleque, do qual se conhecem pelo menos 8 menires, igualmente 

classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP - Decreto n.º 516/71, DG, I Série, n.º 274, de 22-11-

1971; CNS n.º 14573; n.º 34 do EIA). A atividade metalúrgica, nomeadamente a do cobre está presente 

neste povoado cuja cronologia se pode genericamente apontar para o final do IV, início do III milénio 

a. C. 

Encontra-se ainda nesta área classificado como Imóvel de Interesse Público o «Bloco de granito 

insculturado que existe a cerca de 200 m a noroeste do monte da Herdade dos Perdigões, na Herdade 

da Capela» (CNS 1185; n.º do 37 EIA; IIP - Decreto n.º 129/77, DR, I Série, n.º 226, de 29-09-1977). 
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Refira-se ainda que na AE (n.º 84 do EIA) se encontra referenciado o «Monte da Abegoaria, constituído 

pela capela, sacristia e zona de habitação», em São Manços e São Vicente do Pigeiro, Évora, 

classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP - Decreto n.º 45/93, DR, I Série-B, n.º 280, de 30-

11-1993). 

A Pesquisa Documental abrangeu toda a Área de Estudo (AE), cujo objetivo primordial, de acordo com 

o EIA «(…) foi a identificação dos valores patrimoniais (monumentos e sítios de interesse arqueológico, 

arquitetónico e etnográfico) situados no seu interior.» Nesse sentido foi consultada bibliografia 

especializada, as bases de dados da DGPC, nomeadamente Endovélico e Ulysses (incluindo 

informação georreferenciada), cartografia variada, outros EIA e projetos de investigação sobre a área 

e os PDM da área. 

Os trabalhos procuraram inicialmente identificar, relocalizar, inventariar e caracterizar os valores 

patrimoniais identificados na pesquisa documental localizados nas AE (incluindo AII e a AID) 

relativamente às infraestruturas de projeto associadas. 

Foi efetuada a inventariação das ocorrências patrimoniais em fichas de sítio individualizadas das 

ocorrências patrimoniais identificadas em trabalho de campo, que incluiu a sua georreferenciação, sua 

avaliação, com hierarquização da sua importância científica e patrimonial, definição de áreas de 

máxima dispersão de materiais e áreas de maior concentração de materiais e descrição das condições 

de visibilidade ao nível do solo com representação cartográfica. 

Na identificação e caracterização dos elementos patrimoniais com interesse cultural o EIA subdividiu 

os elementos patrimoniais em três categorias distintas: 

1. Arquitetónico – Corresponde a edificações com valor patrimonial e histórico-cultural, com ou sem 

especial valor arquitetónico e com alguma especificidade, raridade, marcado regionalismo, que 

merecem ser destacadas da arquitetura comum (casas de habitação, casais rurais, arquitetura 

popular, religiosa e civil, pública e privada); 

2. Etnográfico – Trata-se de elementos patrimoniais sem um valor patrimonial histórico-cultural 

relevante, mas que são caracterizadores de uma vivência regional sendo caracterizadora desta 

(fontes, estruturas de apoio a atividades agrícolas e pastoris, vias, levadas, zonas extrativas);» 

3. Arqueológico – Enquadram-se aqui a categoria de bens móveis e imóveis que pela sua natureza 

se inscrevem na alínea 2 do artigo 74.º da Lei de Bases do Património Cultural, “O património 

arqueológico íntegra depósitos estratificados, estruturas, construções, agrupamentos 

arquitetónicos, sítios valorizados, bens móveis e monumentos de outra natureza, bem como o 

respetivo contexto, quer estejam localizados em meio rural ou urbano, no solo, subsolo ou em 

meio submerso, no mar territorial ou na plataforma continental”.» Inicialmente, o EIA refere que no 

decorrer da pesquisa documental foram identificadas na AE, ou envolvente próxima, 104 

ocorrências patrimoniais (n.ºs 1-96 e 222-229). 

Nos casos em que foram identificadas diferentes coordenadas para a mesma ocorrência, de acordo 

com o EIA foi atribuída a referência alfabética de a e b para cada coordenada distinta. 
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No Quadro 6.137 (Relatório Síntese, pp. 444-447) é apresentada a «Síntese das ocorrências de 

interesse patrimonial identificadas na pesquisa documental localizadas na AE/AII e AID». 

Da análise deste quadro há a assinalar: «(…) o número significativo de elementos patrimoniais, 

sobretudo arqueológicos presentes na Área de Estudo. Do conjunto de cento e quatro elementos 

patrimoniais (na realidade cento e vinte e seis tendo em conta o que algumas delas apresentam 

localizações distintas tendo-se desdobrado o sítio em a e b) identificadas em sede de pesquisa 

documental na AE, apenas oitenta e duas ocorrências se localizam no interior da AII, seja do Bloco de 

Rega ou de qualquer infraestrutura de projeto (ocorrências 3, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13a, 13b, 14, 

15, 16, 17, 18, 22, 23a, 23b, 24, 25a, 25b, 26, 29a, 29c, 30, 32, 33a/b, 34, 35, 36b, 37, 38, 40, 41, 42, 

43a, 43b, 44a, 44b, 45a, 45b, 46a, 46b, 47, 53a, 53b, 58a, 59, 61, 62, 63, 64a, 64b, 65a, 65b, 66, 67, 

68, 69a, 69b 70, 71a, 71b, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 89, 90, 226, 227, 228, 229); e 

destas apenas 6 se situam igualmente no interior da AID de algum elemento de projeto (6, 8, 13a, 14, 

65a e 81), facto que revela o cuidado que o projeto revela na tentativa de minimizar afetação de sítios 

identificados na fase de pesquisa documental.» Destes sítios o EIA refere «(…) o facto de, neste 

conjunto de mais de uma centena de elementos patrimoniais, apenas quatro (33a/b, 34, 37 e 84) 

apresentar estatuto de proteção legal», e que não serão diretamente afetados pelo projeto na fase de 

construção. 

Relativamente à visibilidade do solo no momento da prospeção arqueológica o EIA refere que dada a 

enorme dimensão do projeto, «(…) uma parte substancial da área prospetada apresentava uma 

ocupação do solo onde predomina uma intensa exploração cerealífera, que aquando dos diferentes 

momentos de prospeção, apresentava-se em avançada maturação, limitando significativamente, ou 

mesmo inviabilizando uma cuidada observação do solo, quer para estruturas, quer sobretudo para 

artefactos.» No decorrer dos trabalhos realizados nesta fase foram registados 236 elementos 

patrimoniais, situados na área de projeto ou envolvente imediata. Destes, 140 correspondem a 

elementos patrimoniais identificados na pesquisa documental não tendo sido possível relocalizar as 

seguintes ocorrências: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 54, 56, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 

82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 96, 222, 223, 224, 225, 226, 228 e 229». 

Note-se que as ocorrências 20 e 21 encontram-se fora da AE. Para os sítios 53 e 55 «a sua real 

localização não coincidia com nenhuma das localizações apontadas na bibliografia e como tal atribui-

se a letra c.» Saliente-se que durante estes trabalhos não foi relocalizado o elemento patrimonial 37, 

correspondente ao já referido bloco granítico insculturado classificado como IIP. 

Em síntese não foram relocalizadas 66 elementos patrimoniais de um total de 104 inventariados na 

fase de Pesquisa Documental (ocorrências 1-96 e 222-229), e durante os trabalhos de prospeção foram 

identificados 132 novos elementos patrimoniais (97-221 e 230-236), num total de 236 ocorrências que 

são apresentadas pelo EIA no Quadro 6.138 a «Síntese das ocorrências de interesse patrimonial 

localizadas em trabalho de campo», apresentando o EIA no Anexo IV uma caracterização individual 

detalhada as ocorrências de interesse patrimonial nas respetivas Fichas de Ocorrência Patrimonial. 
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As 132 ocorrências inéditas correspondem 56% do total identificado. A maioria, 173 (73,3%), são de 

natureza arqueológica, sendo as restantes, 51 (21,6%), de cariz etnográfico, 11 (4,7%), arquitetónicas 

e uma etnográfica/arqueológica (0,4%). 

O EIA atribuiu valor relevante Muito Relevante a sete ocorrências (3%) e Relevante a 73 (31%). Quanto 

a afetações identificou na AID da Conduta Secundária (< 25 m)  a afetação de 66 (25%) elementos e 

na AID Conduta Adutora (< 100 m) a afetação de 7 (3%) ocorrências. Quanto às afetações na AII 

Conduta Adutora (100-200 m) identificou três (1%) ocorrências. Na AII da Conduta Secundária (25-100 

m) identificou 37 (14%) ocorrências. Quanto à AI Bloco de Rega (100-200 m) identificou 68 (26%) 

elementos patrimoniais que virão a ser afetados.´ 

B. Identificação e avaliação de impactes  

Para a avaliação de impactes decorrentes do projeto sobre cada uma das ocorrências patrimoniais 

inventariadas o EIA considerou os seguintes parâmetros qualitativos: Sentido/natureza; 

Efeito/incidência; Início/fase; Duração; Probabilidade; Dimensão Espacial; Reversibilidade; Magnitude. 

Considera-se que a Fase Construção será aquela em que ocorrem os maiores impactes decorrentes 

da implementação das infraestruturas primárias e secundárias necessárias para a implantação do 

projeto, desconhece-se nesta fase ainda alguns elementos de projeto, como: «estaleiros, eventuais 

manchas de empréstimo ou áreas de depósito, corredores de circulação de maquinaria pesada, e 

outros, geralmente só definidas na fase de construção do projeto.» Devido a este desconhecimento o 

EIA preconiza a realização de prospeção arqueológica prévia e do acompanhamento na fase de 

desmatação e construção, uma vez conhecidas as localizações desses elementos. 

Não propõe medidas de minimização relativamente a um conjunto de ocorrências «(…) que se situam 

na envolvente exterior da Área de Projeto e fora da AID ou AII de qualquer elemento de projeto, 

incluindo o Bloco de Rega (…)» e onde não se preveem impactes: 1, 2, 12, 15, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 

31, 36a, 39, 40, 42, 44b, 49, 50, 51, 52, 53c, 54a, 54b, 55a, 55b, 55c, 56, 57, 60, 73, 80, 83, 84, 86, 

87a, 87b, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 141, 142, 158, 193, 205, 206, 207, 222, 223a, 223b, 224, 225 e 

230. 

Salienta que na fase de exploração poderão ocorrer impactes num conjunto de elementos que se 

encontram salvaguardados na fase de construção, pois localizam-se fora da AID ou AII, nomeadamente 

através da infraestruturação terciária da rede de rega: 3, 4a, 4b, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 22, 23a, 23b, 26, 

30, 36b, 44a, 45a, 45b, 46b, 53a, 53b, 58a, 58b, 59, 64a, 64b, 66, 67, 68, 69a, 69b, 70, 71a, 71b, 72, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 89, 90, 103, 136, 147, 148, 149, 150, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 

197, 198, 199, 204, 208, 226, 227, 228 e 229. 

Na AID da Conduta Adutora o EIA identificou impactes diretos na fase de construção nos elementos 

patrimoniais 6, 140, 143, 144, 154, 155 e 156. Na respetiva AII encontram-se as ocorrências 135, 152 

e 157. 
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Já na AID das estruturas lineares como Condutas Secundárias e Acessos, bem como de outros 

elementos de projeto como Reservatórios e Estações Elevatórias o EIA identificou um conjunto de 

elementos que poderão vir a sofrer impactes diretos: sítios 13a, 14, 65a, 81, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 

106, 109, 110, 111, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 138, 139, 

146, 159, 160, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 175, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 194, 200, 201, 

210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 230, 231, 232, 233, 234, 235 e 236. 

Na respetiva AII destes elementos de projeto o EIA identificou um conjunto de elementos que poderão 

vir a sofrer impactes indiretos: 10, 11, 13b, 25b, 29a, 33a/b,34, 38, 41, 46a, 63, 65b, 85, 107, 108, 112, 

114, 117, 120, 125, 126, 134, 137, 153, 161, 163, 169, 174, 176, 179, 180, 186, 202, 203, 209 e 214. 

Refere ainda os elementos patrimoniais cujos impactes o EIA considerou indeterminados (25a, 29b, 

32, 35, 37, 43a, 43b, 47, 48, 61, 62, 102, 104, 113, 131, 145, 151, 171, 172, 173, 185 e 221) que «(…) 

estão numa área de potencial afetação, ainda que nesta fase seja indeterminada, por Condutas 

Secundárias e outros elementos de projeto, sobretudo as entidades 32, 35, 47, 61, 62, 102, 104, 113, 

151, 185 e 221, por se tratar de áreas de dispersão de material cujo desenvolvimento ao nível do 

subsolo se desconhece, sendo de colocar a possibilidade, mesmo que remota, que essa dispersão 

possa estender-se para a área de implantação das infraestruturas mais próximas.» Considera-se que 

aqui deverão ser executadas sondagens mecânicas de diagnóstico nas ocorrências 32, 35, 47, 61, 62, 

102, 104, 113, 151, 185 e 221. 

Para a Fase de Exploração o EIA refere que os impactes «(…) podem subdividir-se em dois grupos: 

impactes físicos e impactes visuais. Os primeiros resultam da exploração da área beneficiada pelo 

Bloco de Rega e os segundos relacionam-se com o impacte na paisagem que poderão originar alguns 

elementos de projeto, como os reservatórios e a estação elevatória.» Estes impactes físicos serão 

diretos e amplos e a sua significância variará de acordo com o valor patrimonial / científico das 

ocorrências. 

Em situação de potencial afetação o EIA indica que «(…) estarão todas as ocorrências patrimoniais 

inventariadas e que se situam no interior do Bloco de Rega, ou seja, todas as inventariadas no estudo 

exceto as que correspondem aos números 1, 2, 12, 15, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 31, 36a, 39, 40, 42, 44b, 

49, 50, 51, 52, 53c, 54a, 54b, 55a, 55b, 55c, 56, 57, 60, 73, 80, 83, 84, 86, 87a, 87b, 88, 91, 92, 93, 94, 

95, 96, 141, 142, 158, 193, 205, 206, 207, 222, 223a, 223b, 224, 225 e 230, que se situam fora da área 

de beneficiação de regadio.» Apesar de se ignorar «(…) a natureza dos impactes, uma vez que se 

desconhece qual o tipo de afetação que ocorrerá sobre cada um deles, uma vez que neste momento 

se desconhece o que os proprietários dos terrenos situados no interior Bloco de Rega pretendem 

realizar, e consequentemente o tipo de afetação que o solo acarretará.» Preconiza como as medidas 

de minimização essencialmente de caráter genérico, salientando o número significativo de elementos 

patrimoniais (3, 4a, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 22, 23a, 23b, 26, 30, 36b, 44a, 45a, 45b, 46b, 53a, 53b, 58a, 

58b, 59, 64a, 64b, 66, 67, 68, 69a, 69b, 70, 71a, 71b, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 89, 90, 103, 136, 

147, 148, 149, 150, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 199, 204, 208, 226, 227, 228 e 

229), que não objeto de qualquer avaliação de impactes na fase de construção, «(…) uma vez que se 
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encontram fora da área de afetação de qualquer infraestrutura de projeto conhecida, pelo que, também 

não serão alvo de medidas de minimização nessa fase de implementação do projeto.» O EIA não se 

prevê «(...) a ocorrência de impactes significativos sobre os elementos patrimoniais no decurso da fase 

de desativação do projeto, desde que sejam seguidas as medidas de minimização específicas 

referenciadas para as fases de construção e exploração.»  

Relativamente à configuração do projeto na área do Complexo Arqueológico dos Perdigões (Em Vias 

de Classificação) e n.º 33 a/b do EIA, foi solicitado pela CA parecer externo ao responsável científico / 

equipa responsável pelos trabalhos de investigação. 

Dado tratar-se da afetação da zona de proteção de um bem imóvel em vias de classificação a DGPC 

achou por bem solicitar igualmente a colaboração da Direção Regional de Cultura do Alentejo, que 

emitiu parecer. 

O Doutor António Valera, enquanto Coordenador do Programa Global de Investigação dos Perdigões 

e Investigador Responsável dos Projetos, emitiu, a 7 de junho de 2018, parecer relativamente à 

afetação da proposta para estabelecimento de uma Zona Especial de Proteção ao complexo 

arqueológico que inclui ainda o Núcleo de Seis Menires na Herdade dos Perdigões, «a qual, neste 

projeto, é atravessada a meio por uma conduta da Rede Secundária». 

De acordo com a proposta para a ZEP refere que «É criada uma área de sensibilidade arqueológica, 

correspondente a toda a ZEP, em que qualquer alteração ao uso do solo deve ser precedida de 

trabalhos de prospeção, a fim de determinar a obrigatoriedade, ou não, de realização de trabalhos de 

escavação prévia e/ou acompanhamento arqueológico.» Apesar de a área ter sido prospetada no 

âmbito da elaboração do presente EIA, esclarece que o mesmo não preconiza quaisquer medidas de 

minimização para este local, ignorando «a extensa bibliografia publicada nos últimos 16 anos (mais de 

70 artigos)». Refere assim: 

«Esta decisão é de todo desajustada e desaconselhável. De facto, a referida conduta passa a cerca de 

50m da área do cromeleque do Complexo dos Perdigões e a mais dos limites Este do próprio recinto 

(Fig. 2). Contudo não é tida em conta a informação publicada que indicia a presença de vestígios 

arqueológicos dos Perdigões junto ao caminho para o qual está projetada a conduta.» Refere que a 

partir da imagem completa de geofísica da área em questão, disponível online em plataformas de 

acesso livre, no caminho «onde se prevê implantar a conduta» são visíveis várias anomalias 

«interpretadas como possíveis estruturas arqueológicas negativas». Dada a sua proximidade ao 

caminho de terra batida, é muito provável que este tipo de estruturas se prolonguem sob o mesmo. 

Recomenda uma reavaliação da avaliação efetuada e a aplicação de um conjunto de medidas 

alternativas: 

«a) a deslocação da conduta para um caminho mais a Este do atualmente previsto.» 

b) na impossibilidade de o fazer, realizar trabalhos de minimização arqueológica, os quais deverão 

passar pela realização de prospeções geofísicas prévias na área ado caminho em frente ao olival onde 

se situa o cromeleque, seguidas de escavação dos contextos arqueológicos que venham a ser 



 

AIA 3007 | Circuito Hidráulico de Reguengos e Respetivo Bloco de Rega 71 

Parecer da Comissão de Avaliação 

evidenciados pela geofísica.» Sublinha que o emprego inicial da prospeção geofísica para orientar a 

escavação arqueológica «é o procedimento que atualmente se aplica sistematicamente ao Complexo 

dos Perdigões». 

A DRC Alentejo procedeu à análise da documentação, nomeadamente do parecer do Doutor António 

Valera acima exposto, verificando que «as medidas de minimização propostas, nomeadamente, “Os 

trabalhos com impacte no solo numa envolvente de 100m para cada um dos lados do ponto mais 

próximo da área classificada deverão ser realizados com recurso a decapagens mecânicas de 10 em 

10cm, podendo passar a manuais caso se justifique”, não são as mais adequadas, devido à importância 

do sítio arqueológico (povoado fortificado, necrópole e recinto do Neolítico Final e Calcolítico – CNS 

597).» Considera a DRC Alentejo que as medidas de minimização alternativas propostas pelo Doutor 

António Valera são mais adequadas quanto à «salvaguarda dos vestígios arqueológicos», 

nomeadamente: 

«- A deslocação da conduta para um caminho mais a Este do atualmente previsto. 

- Na impossibilidade de o fazer, realizar trabalhos de minimização arqueológica, os quais deverão 

passar pela realização de prospeções geofísicas prévias na área do caminho em frente ao olival onde 

se situa o cromeleque, seguidas de escavação dos contextos arqueológicos que venham a ser 

evidenciados pela geofísica.» Dada a relevância deste sítio arqueológico de interesse nacional, deverá 

proceder-se a um ajunte ao projeto. Caso seja demonstrada a sua impossibilidade, mesmo que parcial, 

deverá ser adotada a metodologia preconizada pelo arqueólogo responsável pela investigação desta 

estação arqueológica.» 

As medidas de minimização preconizadas pelo EIA, nomeadamente para a Fase de Construção 

encontram-se também no SGA (Volume IV do EIA) que acompanhará o Caderno de Encargos da 

Empreitada. 

Estas, divididas em gerais e específicas, procuram «(…) evitar, reduzir ou compensar os impactes 

negativos resultantes da implementação do Circuito Hidráulico de Reguengos e respetivo Bloco de 

Rega.» No que se refere ao Património Cultural encontram-se nomeadamente no subcapítulo referente 

ao «Património Histórico – cultural» (pp. 826-842) que integra o «Quadro 11.1 - Síntese das medidas 

de minimização dos impactes sobre o Património Cultural.» Considera-se que as medidas de gestão 

ambiental apresentadas pelo EIA são nos aspetos gerais adequadas, devendo no entanto sofrer alguns 

ajustes, bem como as medidas minimização específicas para a fase de obra e as 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. 

Com a implementação destas medidas, os impactes conhecidos serão evitáveis ou minimizáveis. 

C. Condicionantes e medidas de minimização  

Seguidamente apresentam-se as condicionantes ao Projeto e as medidas de gestão ambiental 

destinadas essencialmente a evitar e a minimizar os impactes negativos esperados. 
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C.1 Condicionantes ao Projeto 

Na fase de construção ou de exploração não podem ser afetados os seguintes elementos patrimoniais 

classificados ou em vias de classificação: «Complexo Arqueológico dos Perdigões» (33 a/b), «Núcleo 

de seis menires, na Herdade dos Perdigões» (34), «Bloco de granito insculturado que existe a cerca 

de 200 m a noroeste do monte da Herdade dos Perdigões, na Herdade da Capela» (37) e «Monte da 

Abegoaria, constituído pela capela, sacristia e zona de habitação» (84). 

C.2 Elementos a apresentar 

Em sede de autorização, deve ser verificada a: 

 Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, de todas as ocorrências 

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

Cultural. 

 Carta de Condicionantes com a integração de todos os elementos patrimoniais com interesse  

 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. 

Previamente ao início da obra, apresentar à autoridade de AIA para análise e aprovação, os seguintes 

elementos (cuja aprovação determinará que a obra possa ser iniciada): 

 Apresentar o ajuste do traçado da conduta que atravessa a área arqueológica do «Complexo 

Arqueológico dos Perdigões» para o caminho para o caminho situado mais a Este do que se 

encontrava previsto no Projeto. 

 Na impossibilidade de o fazer, demonstrar a inevitabilidade desse atravessamento, devendo ser 

prevista a execução, em fase prévia à obra, de prospeções geofísicas na área do caminho em 

frente ao olival onde se situa o cromeleque dos Perdigões, seguidas da escavação dos contextos 

arqueológicos que venham a ser evidenciados pela geofísica. 

 Resultados da prospeção arqueológica efetuada para relocalizar as ocorrências 6, 13, 29, e 37, 

bem como da respetiva avaliação de impactes e medidas de minimização. 

 Resultados das sondagens arqueológicas de diagnóstico (mecânicas e manuais), executadas nas 

ocorrências arqueológicas. 

 Listagem com todas as ocorrências patrimoniais a vedar e a sinalizar, nomeadamente tendo em 

conta o plano de acessos à obra. 

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): 

 Código de boas práticas relativo às condicionantes ambientais da área do projeto, nomeadamente 

aos valores patrimoniais em presença a salvaguardar. 

 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. 
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C.3 Medidas de minimização/potenciação/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). 

Medidas de minimização de caráter geral e específico  

Fases prévia à execução da obra e de obra 

 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. 

 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. 

 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 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. 

 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. 

 Na fase anterior à obra, devem ser relocalizadas, avaliadas e registadas as ocorrências 6, 13, 29, 

e 37. 

 Na fase anterior à obra, devem ser efetuadas sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico, 

nas áreas a afetar pela obra de construção das ocorrências 81, 132, 143, 159, 160, 168, 170, 175, 

178, 184, 210, e 218. 

 Na fase anterior à obra, devem ser efetuadas sondagens arqueológicas mecânicas de diagnóstico, 

nas áreas a afetar pela obra de construção das ocorrências 99, 100, 105, 121, 122, 123, 127, 130, 

154, 155 e 232. 

 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. 
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 Após a desmatação e em fase prévia às mobilizações de terras (escavações), deverá ser efetuada 

a prospeção sistemática do solo livre de vegetação, que deverá ser mais cuidadoso nas áreas que 

este apresentou anteriormente visibilidade nula ou reduzida. 

 A equipa de acompanhamento arqueológico deverá realizar uma observação cuidada na fase de 

mobilização de solos, em especial nas áreas onde o substrato geológico seja constituído por 

caliços, pois têm sido identificados arqueossítios constituídos por estruturas em negativo 

escavadas nesse tipo de substrato rochoso que não são reconhecíveis através de vestígios de 

superfície. 

 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. 

 Na fase prévia à obra proceder à elaboração de memória descritiva, e efetuar levantamento 

topográfico, registo gráfico e fotográfico das ocorrências patrimoniais 14, 98, 101, 115, 116, 119, 

140, 156, 166, 177, 181, 183, 194, 200 e 219. 

 Na fase prévia à obra proceder à desmontagem acompanhada das ocorrências patrimoniais 101, 

115, 119, 140, 156, 166, 177, 181, 183, 194, 200 e 219. 

 Em caso de afetação total ou parcial, elaborar memória descritiva e efetuar o levantamento 

topográfico, registo gráfico e fotográfico, e desmontagem acompanhada das ocorrências 

patrimoniais 97, 118, 128, 134, 138, 139, 144, 156, 161, 162, 163, 165, 167, 172, 173, 174, 182, 

201, 213, 215, 216, 217, 231, 233, 234 e 236. 

 Antes do início da obra proceder à vedação e sinalização das ocorrências patrimoniais 13a/13b, 

65a/65b, 98, 106, 116, 118, 138, 139, 162, 164, 165, 167, 182, 201, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 

231, 233, 234, e 236. 

Fase de execução da obra 

 As ocorrências patrimoniais não podem na fase de obra ser afetadas pelos estaleiros, acessos e 

áreas de depósito ou de empréstimo. 

 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. 

 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%. 

 Na fase de obra efetuar acompanhamento arqueológico cuidado com decapagem controlada do 

terreno agrícola nas ocorrências 8, 10, 11, 38, 61, 63, 109, 110, 111, 114, 124, 129, 133, 153, 179, 

180, 186, 220 e 235. 

 Na fase de obra efetuar ajustes pontuais na conduta secundária de modo a evitar a afetação da 

ocorrência 115. 
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 Concluídos os trabalhos arqueológicos executados no âmbito do presente projeto, deve o 

proponente assegurar o envio à tutela do Património Cultural dos Relatórios Finais de Trabalhos 

Arqueológicos resultantes das minimizações efetuadas no âmbito deste projeto no prazo máximo 

de um ano. 

 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 que estabeleça a relação com os artigos matriciais onde estes se localizam. 

Fase de exploração 

 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 

que serão beneficiários do Bloco de Rega. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Na fase de exploração, sempre que se desenvolverem ações de construção, nomeadamente a 

abertura de valas para a implantação das condutas da rede de rega terciária 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. 
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 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. 

Fase de desativação 

 Durante a fase desativação do Projeto, deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico. 

D. Conclusão 

Assim, de acordo com acima enunciado, propõe-se a emissão de um parecer favorável condicionado 

a este projeto, nomeadamente ao cumprimento das condicionantes e medidas de minimização 

preconizadas. 

5.10 Paisagem 

A. Caraterização da situação de referência 

A Paisagem é avaliada na sua componente estrutural/funcional pela identificação e caracterização das 

Unidades Homogéneas que a compõem. 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 em 2 Grandes Grupos de Paisagem: P - Alto Alentejo e R - Alentejo Central. 

Hierarquizadas dentro destes 2 grandes grupos estão delimitadas, num nível inferior as Unidades de 

Paisagem. No caso do Alto Alentejo são intersectadas pela área de estudo as unidades: Peneplanície 

do Alto Alentejo (89); Colinas de Elvas (90) e Várzeas do Caia e Guadiana (91). Em relação do Alentejo 

Central, são intersectadas: Montados e Campos Abertos do Alentejo Central (99); Maciço Calcário; 

Estremoz-Borba-Vila Viçosa (100); Serra de Ossa e Terras de Alandroal (101) e Terena (102). 

Cada uma das unidades subdivide-se ainda em subunidades 

 UP99 - Montados e Campos Abertos do Alentejo Central: “Vales e Interflúvios do rio Degebe e das 

ribeiras da Pardiela e Vale de Vasco”. 

 UP104 - Unidade de Paisagem Terras de Alandroal e Terena: “Vales e Interflúvios da Ribeira de 

Azevél”. 

 UP105 – Campos Abertos de Évora: “Peneplanície Agrícola de São Manços e Vale do Trigo”. 

 UP105 – Campos Abertos de Reguengos de Monsaraz: “Campos de Reguengos de Monsaraz e 

Montoito”. 

 UP109 – Serra de Portel: “Contrafortes da Serra de Portel”. 

 UP106 - Albufeira de Alqueva e Envolventes: “Vertentes do rio Degebe” e “Vertentes do rio 

Guadiana”. 

A Paisagem em estudo integrada na região natural do Alentejo, na bacia hidrográfica do rio Guadiana 

e na denominada Zona da Ossa Morena (Maciço Hespérico). Numa caraterização mais ampla este 
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território apresenta-se encerrado por importantes linhas estruturantes da paisagem: o rio Guadiana, a 

nascente, os relevos proeminentes associados à serra de Ossa e à plataforma Estremoz - Vila Viçosa, 

a norte, a serra de Monfurado, a poente, e a serra de Portel, a sudoeste. 

É uma Paisagem marcada pela diversidade morfológica, materializada por amplas áreas aplanadas a 

suavemente onduladas, na envolvente de São Manços e Reguengos de Monsaraz, e áreas de relevo 

mais vigoroso associadas ao maior encaixe das linhas de água, das quais se destacam os rios Degebe 

e Guadiana.  

O montado reveste as zonas de relevo mais ondulado e de solos mais pobres, tornando-se menos 

denso ou inexistente nas de ondulação mais suave e de maior aptidão agrícola que, pelas condições 

mais favoráveis, apresentam uma matriz partilhada pelas culturas arvenses de sequeiro e regadio, olival 

e vinha, que são dominantes. A maior fertilidade dos solos na envolvente de Reguengos de Monsaraz 

determinou que no seio de uma paisagem marcada pela ocupação extensiva, o mosaico cultural se 

manifeste mais retalhado e diversificado. 

 É uma paisagem na generalidade pouco povoada, função da proximidade à cidade de Évora, capital 

de distrito, que polariza a população. O aglomerado mais relevante e de maior dimensão, é a cidade 

de Reguengos de Monsaraz. De menor dimensão e em conjunto com os montes e herdades que 

proliferam no território constituem o restante povoamento da Área de Estudo: Monsaraz, Santa Susana, 

Caridade, Casas Novas de Mares, Venda, Campinho, Montoito, Aldeias de Montoito, São Manços, 

Monte do Trigo, São Marcos do Campo e Corval. 

No que se refere à localização do Projeto e das suas componentes principais, as mesmas implantam-

se nas subunidades de paisagem: 

 Obra de derivação do canal Álamos‐Loureiro – Tomada de Água: UP109 – Serra de Portel – 

Subunid. “Contrafortes da Serra de Portel” 

 Conduta adutora gravítica (T1) (extensão de 9,8 km, diâm. de 1,8m e 2m): UP109 – Serra de Portel 

– Subunid. “Contrafortes da Serra de Portel” e UP106 - Albufeira de Alqueva e Envolventes – 

Subunid. “Vertentes do rio Degebe” 

 Reservatório da Bragada (R1) semi‐escavado e  Estação elevatória da Bragada (EE1), anexa: 

UP106 - Albufeira de Alqueva e Envolventes – Subunid. “Vertentes do rio Degebe” 

 Conduta elevatória (T2) (extensão de 3,6 km, diâm. de 1,8m): UP106 - Albufeira de Alqueva e 

Envolventes – Subunid. “Vertentes do rio Degebe” e UP105 – Campos Abertos de Reguengos de 

Monsaraz – Subunid. “Campos de Reguengos de Monsaraz e Montoito”;  

 Reservatório da Furada (R2), semi‐escavado: UP105 – Campos Abertos de Reguengos de 

Monsaraz – Subunid. “Campos de Reguengos de Monsaraz e Montoito”; 

 Conduta adutora gravítica (T3) entre o reservatório da Furada (R2) e o ponto de entrega na 

albufeira da Vigia: UP105 – Campos Abertos de Reguengos de Monsaraz – Subunid. “Campos de 

Reguengos de Monsaraz e Montoito” e UP99 - Montados e Campos Abertos do Alentejo Central 
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– Subunid. “Vales e Interflúvios do rio Degebe e das ribeiras da Pardiela e Vale de Vasco” 

 

A Paisagem definida pela Área de Estudo é avaliada também na sua componente cénica, para um 

buffer de 3km, com base em três parâmetros, que, dos quais se destaca a Qualidade Visual. Nestes 

termos, esta caracteriza-se por apresentar maioritariamente Qualidade Visual “Média”. No entanto, as 

áreas com Qualidade Visual “Elevada” e “Muito Elevada”, ocorrem profusamente no território, algumas 

revelando mesmo grande continuidade física/territorial, embebendo também, por vezes, áreas menores 

com Qualidade Visual “Média”, formando um mosaico de áreas de diferentes classe que se alternam. 

Esta sucessão de áreas, nos termos referidos, tende a valorizar o território em termos cénicos, pelo 

que se considera que a Área de Estudo tende para apresentar Qualidade Visual “Elevada”. 

A maior sensibilidade visual da paisagem está associada às zonas agrícolas de Qualidade Visual 

“Elevada”, vinhas e olivais, na envolvente das povoações, e às ocupações florestais de elevado valor 

cénico, ecológico e cultural, montados e bosques de Quercíneas e, pontualmente, a alguns troços de 

galeria ripícola. 

Relativamente às infraestruturas e estruturas mais relevantes as mesmas situam-se em áreas 

correspondentes às seguintes classes de Qualidade Visual:  

 Obra de derivação do canal Álamos‐Loureiro – Tomada de Água: predominantemente em área de 

“Média”. 

 Conduta adutora gravítica (T1) entre o canal Álamos‐Loureiro (10,7km) e o reservatório da 

Bragada (R1), com uma extensão de 9,8 km, com diâmetros de 2 000 mm e 1 800 mm: 

predominantemente em área de “Elevada” e, pontualmente, sobrepõe-se a áreas de “Média”. 

 Reservatório da Bragada (R1) semi‐escavado e Estação elevatória da Bragada (EE1), anexa ao 

R1: implanta-se em área da classe “Elevada”. 

 Conduta elevatória (T2) entre a estação elevatória da Bragada (EE1), anexa ao R1, e o 

reservatório da Furada (R2) com diâmetro de 1 800 mm, numa extensão de 3,6 km: implanta-se 

em área de “Média” e de “Elevada”, sem predomínio especial de uma destas. 

 Reservatório da Furada (R2), semi‐escavado: implanta-se, predominantemente, em área de 

“Média”. 

 Conduta adutora gravítica (T3) entre o reservatório da Furada (R2) e o ponto de entrega na 

albufeira da Vigia: implanta-se em predominantemente em área de “Média” e, pontualmente, 

sobrepõe-se a áreas de “Elevada” 

No que se refere à Rede Secundária verifica-se pela carta que no caso do: 

1. Sub-Bloco do Peral - implanta-se predominantemente em áreas da classe “Média” e, 

pontualmente, em “Elevada”. 

2. Sub-Bloco da Vendinha - implanta-se em áreas da classe “Média”. 
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3. Sub-Bloco de Montoito – implanta-se predominantemente em áreas da classe “Média” e no caso 

da parte mais a NE em “Elevada”. 

4. Sub-Bloco de Reguengos - implanta-se predominantemente em áreas da classe “Elevada” e, 

pontualmente, em “Média”. 

B. Identificação e avaliação de impactes 

No que se refere à avaliação de impactes, na Fase de Construção ocorrerão impactes de natureza 

estrutural e visual.  

No primeiro caso, são impactes associados, fundamentalmente à destruição da vegetação existente e 

à alteração da topografia, sendo estes mais pronunciadas nas intervenções previstas executar nas 

linhas de águas.  

No que se refere a afetação de exemplares de porte arbóreo os impactes negativos são, pontualmente, 

significativos, não se destacando nenhuma das infraestruturas, ou componentes do Projeto, em 

concreto como mais relevante que outra. Quer as condutas principais quer a rede de rega secundária 

privilegiam a proximidade aos caminhos existentes, reduzindo desta forma, em muito a afectação da 

vegetação. No caso da Conduta adutora gravítica (T1) no atravessamento do olival de sequeiro a 

mesma pode desenvolver-se nas entrelinhas e afetar apenas uma linha de elementos arbóreos, assim 

como no olival de regadio no caso da Conduta adutora gravítica (T3). O montado será afectado 

pontualmente. 

No caso de afetação das galerias ripícolas, e no caso particular do atravessamento do rio Degebe pela 

Conduta adutora gravítica (T1), é um impacte de magnitude baixa e pouco significativo. O 

atravessamento faz-se num troço já inundado pela albufeira do Alqueva, pelo que o local e a vegetação 

se encontram destruídos. 

No que se refere à alteração da morfologia o impacte é negativo, certo, local, permanente, irreversível, 

magnitude baixa e pouco significativo nos casos do Reservatório da Bragada (R1) e do Reservatório 

da Furada (R2). 

No caso da alteração da morfologia da seção transversal das linhas de água o impacte é negativo, 

certo, local, permanente, irreversível, magnitude baixa e pouco significativo. 

Pese embora, as intervenções ocorrerem por grande parte da Área de Estudo, no seu conjunto 

contribuem necessariamente e temporariamente para a perda de qualidade cénica do local. Os 

impactes visuais quando significativos sê-lo-ão de forma muito localizada, devendo-se não tanto à 

existência de observadores, mas devido às intervenções ocorrerem em áreas com Qualidade Visual 

“Elevada” ou “Muito Elevada”, ou sobre elas se fazer sentir/projetar o referido impacte.  

No caso particular do Bloco de Rega de Reguengos o impacte visual pode tender para significativo, 

estando tal dependente de um maior número de frentes de obra e que decorram em simultâneo. Neste 

bloco a rede de rega secundária a implementar é muito mais densa, comparativamente à dos restantes 

blocos, pelo que a desorganização visual pode revelar-se mais intensa. Por outro lado, é um bloco onde 
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se regista maior número de povoações dispersas, caso de Caridade, Gafanhoeiras, Corval e Vendinha, 

tendo Reguengos de Monsaraz, numa posição quase central ao bloco, que para a qual confluem várias 

vias rodoviárias e de ligação às povoações referidas. Assim sendo, a área deste bloco revela-se, 

potencialmente, mais exposta. 

No entanto, neste bloco a ocupação cultural é intensa, em particular com vinha, que a par da existência 

de outras culturas arbóreas como pomares, ou mesmo montado, que embora dispersos, constituem 

barreiras visuais naturais, quase contínuas, que tendem, de forma natural, a minimizar a projeção do 

impacte visual.  

Nos restantes blocos, o número muito reduzido de observadores, mesmo quando as bacias visuais 

potenciais são mais abrangentes sobre o território, caso da bacia visual da conduta primária (em toda 

a sua extensão), contribui para minimizar a presença das estruturas edificadas, como são os casos do 

Reservatório da Bragada (R1) e do Reservatório da Furada (R2), que já por si não revelam uma 

expressão vertical significativa, pelo que a projeção do impacte visual tende a fazer-se sentir sobretudo 

na sua proximidade.  

No caso da obra associada à implantação da Conduta adutora gravítica (T3) entre o reservatório da 

Furada (R2) e o ponto de entrega na albufeira da Vigia, a mesma pode representar pontualmente um 

impacte significativo, devido à maior proximidade com as povoações de Montoito e Aldeias de Montoito 

e com a EN 381. 

Os impactes visuais negativos devem-se não só à projeção do impacte visual negativo sobre a Área de 

Estudo, proveniente das ações construtivas e das alterações que lhe estão associadas, como à perda 

física permanente e irreversível, de valores/atributos visuais locais, decorrentes do abate de 

exemplares arbóreos do montado, do olival de sequeiro e da galeria ripícola assim como à alteração 

do relevo decorrente quer da construção do Reservatório da Bragada (R1) e do Reservatório da Furada 

(R2). 

Nesta fase, e no que se refere aos Impactes Cumulativos não são esperados impactes cumulativos 

com outros projetos de igual tipologia, que temporalmente ou espacialmente possam decorrer em 

simultâneo na Área de Estudo. Nesse sentido, importa apenas abordar os impactes cumulativos entre 

as diversas componentes do Projeto em avaliação. 

Face ao tipo de intervenções, as mesmas configuram situações de abate de árvores, decapagem de 

solos, escavação, aterros, depósito de terras vivas/vegetais, circulação de máquinas, transporte de 

condutas e intervenção nas linhas de água. Isoladamente, qualquer uma destas intervenções pode 

assumir, muito pontualmente, impactes visuais negativos significativos. Mas é, no seu conjunto, e em 

particular na área afeta ao Bloco de Rega de Reguengos, pese embora alguma distância entre as 

localizações das diferentes intervenções, que o impacte tenderá, pontualmente e temporariamente, 

para significativo, tendo em consideração que várias das intervenções se realizam em áreas com 

Qualidade Visual “Elevada” e/ou “Muito Elevada”, onde o número de observadores não é tão reduzido. 

Maior ou menor magnitude vai depender de as intervenções se fazerem em maior número de frentes 

de obra/trabalho ou menor. Por outro lado, mesmo num cenário de um grande número de frentes de 
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obra, que possam decorrer em simultâneo, e em situação de sobreposição geográfica, o fato da 

abertura das valas, para receber as condutas, se fazer quase em simultâneo com o seu tapamento, 

permite que as extensões perturbadas sejam mais reduzidas e consequentemente haver uma 

minimização dos impactes visuais associados a essa perturbação. 

Na Fase de Exploração, os impactes decorrem da presença permanente das componentes do Projeto. 

Contudo, face à sua expressão dimensional, e concretizada a sua integração paisagística não se 

considera existirem impactes significativos na maioria dos casos. Contudo, as alterações introduzidas 

no relevo, em particular as associadas ao Reservatório da Bragada (R1) e ao Reservatório da Furada 

(R2), permanecerão no tempo - impactes residuais – como um impacte visual negativo.  

Importa também referir que a faixa onde irá ser instalada a tubagem primária (Sistema Adutor Primário), 

em toda a sua extensão, terá um uso/ocupação do solo condicionada. Como tal, essa faixa pode 

revelar-se visualmente disruptiva, quer pela sua geometrização e artificialidade, face à envolvente mais 

informal e orgânica, quer pelo seu contraste, que no caso do atravessamento, ou corte, das culturas na 

diagonal, será mais percetível. Visualmente poderão constituir-se como uma “rede de caminhos”. 

Nesta fase, e no que se refere aos Impactes Cumulativos, a presença conjunta das diversas 

componentes do Projeto em avaliação, na Área de Estudo, não representa um impacte negativo que 

se possa considerar significativo, em particular, se se realizar a integração paisagística das diferentes 

componentes do Projeto, fundamentalmente do Reservatório da Bragada (R1) e do Reservatório da 

Furada (R2).  

O impacte visual negativo existente, e potencial, advirá fundamentalmente da alteração do uso/padrão 

do solo por substituição de culturas arvenses anuais de sequeiro, de olival de sequeiro e de vinha de 

sequeiro por culturas de regadio cuja expressão poderá ser distinta, quer nas espécies vegetais quer 

no espaçamento entre elas, ou seja, de uma situação de culturas extensivas poderá passar-se para 

uma situação intensiva, variando inclusive a expressão da altura das culturas. Consequentemente pode 

ocorrer uma alteração visual do padrão cultural da paisagem. As novas culturas representarão 

descontinuidades face à imagem visual identitária da paisagem tradicional do Alentejo, que se 

caracteriza genericamente por apresentar Qualidade Visual Elevada.  

A intensificação agrícola proporcionada pelo regadio do EFMA conduzirá, inevitavelmente, a uma 

alteração da paisagem, à escala regional. Neste contexto, a entrada em exploração do Circuito 

Hidráulico de Reguengos e Respetivo Bloco de Rega constitui-se como um contributo 

adicional/cumulativo para essa alteração da paisagem, de resto já muito patente em diversos dos 

Blocos de Rega do EFMA, atualmente em exploração. Esta alteração, será tanto mais negativa quanto 

mais os beneficiários, nos diversos perímetros, optem por converter as culturas anuais e/ou de olival 

de sequeiro em culturas de regadio. A verificar-se ocorrerá uma maior homogeneidade da paisagem. 

Outro cenário é uma eventual conversão das culturas existentes em culturas de regadio mas de outras 

espécies, que pode, inclusive, passar pela vinha. Neste caso, poderá não se verificar uma maior 

homogeneidade mas verificar-se-á a construção de uma nova imagem não característica do Alentejo 
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Assim, as especificidades de cada Sub-Bloco de Rega quanto às opções culturais a serem tomadas 

pelos beneficiários contribuirão grandemente para a magnitude deste impacte cumulativo. Ainda assim, 

o impacte cumulativo do Projeto sobre a Paisagem existirá, assumindo-se, contudo, que o mesmo 

decorre inevitavelmente dos próprios pressupostos de beneficiação com regadio que nortearam e 

decisão de implementar o EFMA. 

Tendo em consideração o exposto, dentro da Área de Estudo, entende-se que, sem haver 

conhecimento do tipo de culturas futuras, não se revela adequado uma pronúncia quanto ao impacte 

da eventual reconversão de culturas no padrão da Paisagem, em termos cumulativos. No entanto, no 

presente caso é expectável que a cultura do olival e da vinha permaneça como dominante, podendo 

no entanto haver uma alteração no seu padrão cultural/visual se for adotado um regime semi-intensivo 

ou mesmo intensivo, tornando-se mais homogéneo. No pior cenário, a verificar-se o que tem ocorrido 

em algumas das áreas de regadio o impacte negativo pode assumir um contributo que tende para 

significativo, porque estará a promover uma maior consolidação visual de um padrão de alteração face 

ao existente. 

No que se refere à Fase de Desativação, esta corresponderá fundamentalmente à demolição do 

Reservatório da Bragada (R1) e do Reservatório da Furada (R2) e à remoção dos materiais de 

construção resultantes da mesma. O desmantelamento dos reservatórios passará pela remoção das 

terras e dos materiais associados aos aterros que os constituem, restabelecendo-se no final a 

modelação natural do terreno com a devida suavização e compatibilização de cotas com o terreno 

envolvente.  

Será ainda realizada a remoção das diferentes condutas que fazem parte do sistema do circuito 

hidráulico – rede primária e secundária - em avaliação. Para tal, será necessário proceder à 

abertura/escavação do terreno de forma a abrir valas para aceder às condutas e tubagens, para sua 

remoção e transporte de todos materiais utilizados. No final, o terreno será descompactado, e 

modelado, de forma a devolver-lhe a topografia original com a devida suavização e compatibilização 

de cotas com o terreno envolvente. 

Serão de prever impactes semelhantes aos da Fase de Construção, que resultarão fundamentalmente 

da perturbação causada pela ação e circulação de máquinas envolvidas no transporte. 

D. conclusão 

Face à análise e às considerações acima apresentadas, o parecer é favorável à execução do Projeto 

do Circuito Hidráulico de Reguengos 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. 
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6. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

Tal como referido na introdução deste Parecer, dadas as afetações em causa e de forma a 

complementar a análise da CA, foram solicitados pareceres específicos a várias entidades, tendo sido 

recebido, até à data de fecho do presente Parecer, respostas das seguintes entidades: Câmara 

Municipal de Évora, Águas Públicas do Alentejo, S.A. e ERA-Arqueologia, S.A. (Núcleo de Investigação 

arqueológica, Dr. António Valera). 

 Câmara Municipal de Évora (CME) 

A Câmara Municipal de Évora informa que o EIA enquadra corretamente os Instrumentos de Gestão 

Territorial aplicáveis em vigor no concelho. No entanto, refere que, por via da aplicação da Lei de Bases 

Gerais da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo - Lei 74/2017 de 16 

de agosto, nas áreas que respeitam ao território do concelho de Évora, o Plano de Ordenamento da 

Albufeira de Águas Públicas de Alqueva e Pedrógão foi transposto para o Plano Diretor Municipal de 

Évora (PDME), através da alteração por adaptação publicada pelo Aviso n.2 3204/2018 de 9 de março.  

A CME informa ainda que o enquadramento da área de estudo no PDME identifica corretamente as 

categorias de espaço da Planta de Ordenamento afetadas pelo projeto, faltando apenas referir as 

categorias de espaço contidas na planta síntese do POAAP de Alqueva, que agora constitui um 

desdobramento da Planta de Ordenamento do PDME, assim como o respetivo articulado. Neste âmbito, 

de acordo com o regulamento do PDME, as categorias de espaço em causa possuem vocação para a 

atividade agrícola e florestal, pelo que nestas áreas o uso proposto é compatível com as disposições 

regulamentares.  

Adicionalmente, esta entidade menciona que as áreas urbanas foram devidamente excluídas da área 

de intervenção do projeto, designadamente o perímetro urbano da Vendinha, salvaguardando-se assim  

o fim a que as mesmas se destinam. Relativamente às ocupações em solo rural, refere que o cemitério 

da Vendinha encontra-se localizado fora da área do projeto, não sendo afetado por qualquer um dos 

Sub-Blocos de Rega que integram o projeto. Embora a Pedreira da Vendinha tenha sido devidamente 

identificada no RS e se localize também ela fora da área de intervenção, esta entidade refere que se 

apresenta a uma distância do Sub-Bloco de Rega da Vendinha que se considera poder vir a ser 

impeditiva de uma futura ampliação, caso a mesma se justifique, uma vez que se trata de uma pedreira 

com potencial económico que mereceu o Reconhecimento de Interesse Público Municipal pela 

Assembleia Municipal em 2013.  

Como complemento, refere que a abordagem ao atual quadro de alterações climáticas vão ao encontro 

dos pressupostos da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Évora. No entanto, 

embora o projeto se revista de uma enorme relevância ao permitir criar as condições necessárias ao 

reforço do setor agrícola nos concelhos abrangidos e na região, a CME salienta que “as áreas de 

regadio permitam minimizar os impactes negativos mais imediatos das secas extremas e aumentar a 

capacidade adaptativa, as mesmas não configuram a solução considerada ambientalmente mais 

sustentável.”  
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Considerando que o projeto possui um tempo de vida útil limitado e uma consequente fase de 

desativação do projeto, refere que este facto “evidência a fragilidade e limitação desta solução enquanto 

medida de adaptação às alterações climáticas, uma vez que a mesma não promove a resiliência do 

território face às adversidades climáticas previstas.” Neste sentido, refere que a solução mais 

sustentável seria a opção por espécies agrícolas mais adaptadas ao clima, ainda que tal possa não ser 

tão rentável a curto prazo.  

Por fim, embora não se oponha ao projeto, a CME expõe alguma preocupação com o possível processo 

de salinização do solo associado à prática do regadio, que tende a ser agravado pelas alterações 

climáticas, referindo que “sendo de prever que a longo prazo este fenómeno resulte na degradação 

progressiva dos solos, na consequente perda de aptidão agrícola e potencialidade produtiva, assim 

como na deterioração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas.” 

 Águas Públicas do Alentejo, S.A. 

A empresa Águas Públicas do Alentejo, S.A. (AgdA) informa que não tem qualquer infraestrutura na 

área do presente projeto. 

 ERA-Arqueologia, S.A. (Núcleo de Investigação arqueológica, Dr. António Valera) 

Na qualidade de coordenador do Programa Global de Investigação dos Perdigões e de investigador 

responsável por dois projetos de investigação em curso naquele sítio arqueológico, o Dr. António 

Valera, da empresa ERA-Arqueologia, S.A., emitiu um parecer específico sobre o projeto em análise. 

O parecer refere que o “Complexo Arqueológico dos Perdigões” é um sítio em vias de classificação 

como Monumento Nacional, estando o processo quase terminado, aguardando-se apenas a sua 

publicação em Diário da República, que por sua vez irá estabelecer uma ZEP do complexo 

arqueológico, a qual, é atravessada a meio por uma conduta da Rede Secundária do presente projeto. 

O Dr. António Valera refere que embora ocorra a interferência com a ZEP do Complexo Arqueológico 

dos Perdigões, as áreas classificadas relativas a este sítio e ao Núcleo de Seis Menires na Herdade 

dos Perdigões não são afetadas. Por sua vez, a área destinada ao desenvolvimento da conduta 

secundária no interior da ZEP foi prospetada, tendo, de igual modo, sido propostas medidas de 

minimização adequadas no capítulo relativo ao descritor Património. No entanto, no quadro de medidas 

de minimização do Anexo IV do EIA não são propostas quaisquer medidas de minimização para este 

local, sendo consideradas desnecessárias. Nesse sentido, o autor refere que esta decisão é de todo 

desajustada e desaconselhável. De facto, a referida conduta passa a cerca de 50m da área do 

cromeleque do Complexo dos Perdigões e a mais dos limites Este do próprio recinto.  

Face ao exposto, o Dr. António Valera recomenda a alteração da avaliação efetuada e a ponderação 

da aplicação das seguintes medidas de minimização alternativas: 

a) a deslocação da conduta planeada para um caminho mais a Este do atualmente previsto. 

b) na impossibilidade de o fazer, realizar trabalhos de minimização arqueológica, os quais deverão 

passar pela realização de prospeções geofísicas prévias na área ado caminho em frente ao olival 
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onde se situa o cromeleque, seguidas de escavação dos contextos arqueológicos que venham a 

ser evidenciados pela geofísica. A presente metodologia (a de obter primeiro uma imagem de 

geofísica para orientar a escavação arqueológica) é o procedimento que atualmente se aplica ao 

Complexo dos Perdigões, pelo que o mesmo deverá ser seguido nesta intervenção. 

Na sequência da informação veiculada pelos pareceres externos, as diferentes preocupações e 

questões acima sintetizadas foram integradas e consideradas nas apreciações específicas efetuadas 

pelo presente Parecer. 

7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do referido no artigo 15.º do RJAIA, procedeu-se à Consulta Pública do Projeto 

"Circuito Hidráulico de Reguengos e Respetivo Bloco de Rega", tendo decorrido durante 30 dias úteis, 

de 28 de maio a 9 de julho de 2018. 

Durante este período foram recebidos seis pareceres com a seguinte proveniência: Direção-Geral do 

Território (DGT); Estado-maior da Força Aérea (EMFA); Turismo de Portugal; Sociedade Portuguesa 

de Botânica (SPBotânica); EDP distribuição; e o particular Ivo Gonçalves. 

A análise dos pareceres recebidos, cujos aspetos mais relevantes se sintetizam em seguida, não 

evidencia uma posição desfavorável ao projeto. Ainda assim, sublinha-se as recomendações da DGT 

relativamente às redes geodésica e de nivelamento de alta precisão, a referência da EDP ao 

atravessamento da área do projeto por linhas de distribuição de energia e o alerta da Sociedade 

Portuguesa de Botânica para lacunas na caracterização da flora que implicam, na sua perspetiva, a 

adoção de outras medidas de minimização e/ou compensatórias. 

A Direção-Geral do Território informa, relativamente à rede geodésica, que na área de estudo foi 

identificada a existência de um conjunto de vértices geodésicos, pelo que deverá ser respeitada a zona 

de proteção dos marcos e assegurar que as infraestruturas a implantar não obstruam as visibilidades 

das direções constantes nas respetivas minutas de triangulação. Caso se verifique a necessidade de 

violação da zona de respeito de algum vértice geodésico deverá ser pedido parecer sobre a viabilidade 

da sua remoção. 

Quanto à rede de nivelamento geométrico de alta precisão, informa que dentro do limite da área de 

estudo existem marcas de nivelamento, cuja integridade deverá, igualmente, ser preservada. Quer os 

vértices geodésicos e respetivas coordenadas quer as marcas de nivelamento encontram-se listadas 

no parecer anexo ao relatório de Consulta Publica. Quanto aos limites administrativos nada tem a obstar 

mas no que à cartografia diz respeito, alerta para questões de carácter técnico legal que, a não serem 

colmatadas, deverão condicionar a prossecução do projeto.  

 O EMFA informa que a instalação pretendida não se encontra abrangida por qualquer servidão de 

unidades afetas à Força Aérea.  

O Turismo de Portugal refere, atento à informação disponível sobre oferta turística existente ou prevista 

na envolvente do projeto, não se perspetivarem impactes negativos na atividade turística, evidenciando, 
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aliás, os impactes positivos nos empreendimentos de agroturismo existentes, ligados à atividade 

agrícola e que beneficiam com as condições criadas com a implantação do projeto. 

A SPBotânica identificou lacunas significativas relativamente à caracterização da flora, que omite a 

ocorrência, na área afeta ao projeto, de uma grande população de uma espécie protegida pela Diretiva 

Habitats, prioritária (constante nos Anexos II* e IV desta Diretiva), bem como de várias outras não 

protegidas mas ameaçadas e de elevado valor de conservação, que estão presentemente a ser 

avaliadas no âmbito da elaboração da Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental 

(projeto POSEUR-03-2215-FC-000013) segundo os critérios da IUCN, e cuja avaliação preliminar 

aponta para uma categoria de ameaça.  

Entende que esta lacuna nos dados de base leva a que as medidas de minimização e compensatórias 

preconizadas no EIA sejam claramente insuficientes para a salvaguarda deste valor natural que 

Portugal tem responsabilidade de proteger perante a UE, bem como de outros valores naturais que irão 

fazer parte da LVF, pelo que considera que se deverá ter em conta estas novas condicionantes, através 

da inclusão de novas medidas compensatórias e/ou de minimização que visem salvaguardar as 

parcelas de olival tradicional identificadas, que por sua vez impeçam a conversão destas parcelas de 

olival em culturas de regadio ou vinhas, nomeadamente as seguintes:  

1. Exclusão destas parcelas da área de regadio, com vista a minimizar a probabilidade de alteração 

do uso do solo; 

2. Aquisição, por parte do promotor do projeto, destas parcelas, no todo ou em parte, e manutenção 

das práticas tradicionais inalteradas nesses terrenos. A área total proposta compreende 8 parcelas 

que totalizam 7.55 hectares (5,07 hectares nucleares). Caso tal não seja possível, o promotor do 

projeto deve procurar estabelecer contratos com os proprietários no sentido de garantir a 

manutenção da gestão atual e não alteração do uso do solo destas áreas. No Mapa 1B em anexo à 

exposição estão identificadas as várias parcelas, estando sinalizadas aquelas que se consideram 

nucleares e, portanto, prioritária a sua conservação;  

3. Adicionalmente, em face dos valores florísticos identificados nestas parcelas, a SPBotânica 

considera perfeitamente justificável a criação de uma área protegida local, e disponibiliza-se para, 

em conjunto com as entidades envolvidas, trabalhar nesse sentido.  

A EDP distribuição informa que a área afeta ao projeto é atravessada por diversas linhas de distribuição 

de energia elétrica em alta, média e baixa tensão, pelo que devem ser garantidas as respetivas 

servidões e respeitadas as distâncias de segurança regulamentares. Depois, refere que as 

infraestruturas de distribuição de eletricidade a estabelecer e a modificar serão da responsabilidade do 

promotor. Quanto às previsões de potência a alimentar lembra que esta só poderá ser viabilizada após 

apresentação de um quadro com a estimativa das necessidades de potência por ponto de entrega e 

planta de localização das principais infraestruturas, posto de transformação, rede viária, etc. 

O cidadão Ivo Gonçalves aconselha “que haja avaliação de impacte ambiental”. 

Às diversas preocupações refletidas no âmbito do processo de Consulta Pública acima sintetizadas 

foram consideradas nas apreciações específicas efetuadas pelo presente Parecer. 
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8. CONCLUSÃO 

O projeto do "Circuito Hidráulico de Reguengos e respetivo Bloco de Rega" está integrado no 

Subsistema de Alqueva, 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 bloco de 

Reguengos insere-se na lógica de expansão hidroagrícola pretendida para as áreas alvo da 2ª fase do 

EFMA, entre as quais se insere a área do presente Projeto.  

O projeto tem como principal objetivo beneficiar com regadio cerca de 10 271 ha de terrenos com boa 

capacidade para uso agrícola. A beneficiação hidroagrícola da área em estudo irá permitir um melhor 

aproveitamento dos solos da área de projeto, possibilitando um aumento da produção agrícola e uma 

progressiva alteração do modelo cultural da agricultura da região, com a introdução previsível de novas 

culturas, ou simplesmente a expansão da atividade já praticada, com maiores opções produtivas e de 

maior rentabilidade. Assim, o projeto contribuirá 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 Reguengos e respetivo Bloco de Rega” desenvolve-se na margem 

direita do rio Guadiana, na Região do Alentejo (NUT II), sub-região do Alentejo Central (NUT III), distrito 

de Évora, abrangendo os concelhos de Évora (freguesia de Nossa Senhora de Machede e União das 

freguesias de São Maços e São Vicente do Pigeiro), de Portel (freguesia de Monte do Trigo), de 

Reguengos de Monsaraz (freguesias de Corval, Reguengos de Monsaraz e União das freguesias de 

Campo e Campinho) e de Redondo (freguesia de Montoito). 

O Circuito Hidráulico de Reguengos tem origem no canal que faz a interligação entre a barragem dos 

Álamos e a barragem do Loureiro, e é composto pelo Sistema Adutor Primário com uma extensão de 

23 km, e as redes secundárias de rega que têm uma extensão de 103 km. O novo bloco de rega é 

limitado a norte pelo perímetro de rega da Vigia, a noroeste pelo bloco de rega de Monte Novo. O 

projeto irá beneficiar cerca de 10 271 ha na margem direita do rio Guadiana e ainda proceder ao reforço 

do perímetro de rega da Vigia com um volume de cerca de 5 000 hm3/ano para suprir a escassez que 

se tem verificado ao longo dos anos. 

O Sistema Adutor Primário (com uma extensão total de 23 km) engloba os seguintes componentes:  

 Obra de derivação do canal Álamos‐Loureiro; 

 Conduta adutora entre o canal Álamos‐Loureiro e o reservatório da Bragada (R1), com uma 

extensão de 9,8 km em Aço revestido com PE e em betão armado com alma de aço, nos diâmetros 

de 2 000 mm e 1 800 mm; 

 Reservatório da Bragada (R1) semi‐escavado com NPA à cota 217,0 m e NmE à cota 213,0 m, 

com um volume útil de cerca de 60 000 m3; 

 Estação elevatória da Bragada (EE1), anexa ao R1, equipada com 4 grupos eletrobomba de eixo 

horizontal, com caudal unitário de 900 l/s, caudal total 3 600 l/s e elevação de 45 m.c.a.; 

 Conduta elevatória entre a estação elevatória da Bragada (EE1), anexa ao R1, e o reservatório da 

Furada (R2) com diâmetro de 1 800 mm, em aço revestido com PE, numa extensão de 3,6 km; 



 

AIA 3007 | Circuito Hidráulico de Reguengos e Respetivo Bloco de Rega 88 

Parecer da Comissão de Avaliação 

 Reservatório da Furada (R2), semi‐escavado com NPA à cota 253,0 m, NmE à cota 249,0 m e 

volume útil de cerca de 103 000 m³ e com sistema de micro‐tamisação (malha de 1,5 mm) na 

tomada de água para o troço T3 da rede primária de adução; 

 Conduta adutora gravítica entre o reservatório da Furada (R2) e o ponto de entrega na albufeira 

da Vigia, em aço revestido com PE e FFD, com diâmetros entre os 2000 e 700 mm e extensão 

total de 9,6 km. 

O presente projeto contempla ainda a execução de uma Rede Secundária de Rega (extensão total 

103 km), que engloba as seguintes componentes: 

 Condutas de distribuição gravíticas em betão pré‐esforçado com alma de aço, FFD e PEAD, com 

diâmetros entre os 1600 mm e 110 mm; 

 167 hidrantes (instalados na rede primária e na rede secundária) com 1 a 4 bocas de rega 

associadas (num total 377 bocas de rega) e caudal instalado variável, entre os 10 e 1500 m3/h; 

 Sistemas individuais de filtração a instalar em cada uma das derivações para a rede secundária 

de rega do sub‐bloco 1; 

 Estação sobrepressora da Revilheira; 

 Estação sobrepressora das aldeias de Montoito. 

A área a beneficiar pelo projeto foi dividida em quatro sub-blocos: 

 Sub-Bloco do Peral, com uma área total de 1 315 ha, sendo servido a partir da conduta adutora 

gravítica que, com origem no canal Álamos‐Loureiro, abastece o reservatório da Bragada (R1). 

Neste bloco predomina a grande propriedade; 

 Sub-Bloco da Vendinha, com uma área total de 1 017 ha, sendo servido a partir do reservatório da 

Furada (R2). Este bloco apresenta uma estrutura em que predomina a grande propriedade; 

 Sub-Bloco de Montoito, com uma área total de 2 310 ha, sendo servido a partir do adutor gravítico 

que parte do reservatório da Furada (R2) e que abastece também a albufeira da Vigia. Uma parte 

da área deste bloco, cerca de 652 ha, com cotas mais elevadas, é abastecida através da estação 

sobrepressora de Montoito. Neste bloco predominam as pequenas propriedades; 

 Sub-Bloco de Reguengos, com uma área total de 5 631 ha, onde predomina a pequena 

propriedade, sendo abastecido a partir do reservatório da Furada (R2). A área a norte de Corval 

(Revilheira), cerca de 874 ha, é abastecida através da sobrepressora da Revilheira. 

Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na análise específica efetuada pela CA, 

verificam-se impactes positivos significativos e significativos associados à Sócio-Economia, aos Solos 

e aos Agrossistemas, bem como impactes negativos significativos ao nível dos Recursos Hídricos e 

dos Sistemas Ecológicos. 

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 
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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. Neste sentido, o projeto permite 

alterar positivamente os sistemas agrícolas, com passagem dos sistemas tradicionais para outros com 

maior produtividade agrícola, com base no regadio, que admitem o aumento do emprego, ainda que 

dependendo de modelos/culturas que envolvam maior ou menor volume de mão de obra. A criação de 

uma dinâmica de desenvolvimento da atividade agrícola irá gerar uma expetativa de diminuição da 

tendência de decréscimo do desemprego agrícola. 

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. 
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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 

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 da concretização dos 

objetivos do projeto e face à sua importância no contexto regional e nacional, considera-se de aceitar 

os impactes não mitigáveis que subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de 

minimização. 

Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se não ter havido oposição ao projeto por parte 

das entidades que se pronunciaram. Por sua vez, os aspetos identificados nos pareceres emitidos pelas 

entidades externas consultadas foram integrados no presente Parecer. 

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 Reguengos 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. 
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9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

9.1 Condicionantes 

 Na área de influência do projeto é interdito o fornecimento de água a partir destes blocos ou de outro 

seu vizinho. Considera-se “área de influência do projeto” a área envolvente ao bloco de rega 

(compreendida entre o limite das “áreas beneficiadas” e o limite da “área de estudo”), que poderá 

vir a ser infraestruturada no futuro a partir do bloco de rega de Reguengos. Excetuam-se as áreas 

atualmente já regadas com água proveniente do EFMA. 

 Adequar os limites do Bloco de Rega, de modo a excluir: 

a) áreas de povoamento de quercíneas e as áreas de profusa regeneração natural (com 50 ou 

mais árvores por ha mesmo que com altura inferior a 1m). Para o efeito, o proponente deverá 

identificar e apresentar os elementos de levantamento e de delimitação de áreas com 

quercíneas (nomeadamente de povoamento ou com potencial para tal) a excluir do bloco ou a 

interditar ao regadio; 

b) parcelas de olival tradicional de sequeiro nos arredores de Vendinha tendo em vista a 

salvaguarda de um grande núcleo populacional da espécie de conservação prioritária Linaria 

ricardoi, que se estende por várias pequenas parcelas (tomando como referência de base as 

áreas indicadas na figura abaixo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização das parcelas de olival tradicional de sequeiro nos arredores de Vendinha onde ocorrem 

várias espécies ameaçadas de elevado valor de conservação, incluindo Linaria ricardoi, espécie de 

conservação prioritária incluída nos Anexos II* e IV da Directiva Habitats. São realçadas as parcelas 

de olivais consideradas nucleares, onde se encontra a maior abundância dos valores identificados 
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 Aprovação do PGMA e do plano de monitorização específico para a águia-real, até à conclusão 

da fase de construção.  

 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:  

c) Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/ olivais intensivos e superintensivos. 

Deverão, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas pelo menos 20% das 

árvores existentes, sobreiros e azinheiras; 

d) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um 

afastamento de copas igual ou menor de 40 m em áreas, onde a sua distribuição delimitada 

pelo contorno das copas tenha 25 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP igual ou acima 

de 70 cm), devendo ser sempre mantidas, pelo menos, 20% das árvores existentes.  

 Na fase de exploração, é interdito o regadio em áreas de povoamento de quercíneas. 

 Na fase de construção ou de exploração não podem ser afetados os seguintes elementos 

patrimoniais classificados ou em vias de classificação: «Complexo Arqueológico dos Perdigões» 

(33 a/b), «Núcleo de seis menires, na Herdade dos Perdigões» (34), «Bloco de granito insculturado 

que existe a cerca de 200 m a noroeste do monte da Herdade dos Perdigões, na Herdade da 

Capela» (37) e «Monte da Abegoaria, constituído pela capela, sacristia e zona de habitação» (84). 

 A fase de exploração apenas poderá ter início após a aprovação pela Autoridade de AIA dos 

elementos prévios indicados. 

9.2 Elementos a apresentar 

Fase prévia à construção, deve ser verificada a: 

 Alteração do Sistema de Gestão Ambiental (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. 

 Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, de todas as ocorrências 

patrimoniais inventariadas no EIA, assim como de todas as medidas referentes ao Património 

Cultural. 

 A Carta de Condicionantes com a integração de todos os elementos patrimoniais com interesse 

cultural. 

Previamente ao início da obra, apresentar à autoridade de AIA para aprovação, os seguintes elementos 

(cuja aprovação determinará que a obra possa ser iniciada): 

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

 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 
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shapefiles com a localização dos terrenos disponíveis para compensação das quercíneas nas 

áreas mencionadas. 

 Apresentar o ajuste do traçado da conduta que atravessa a área arqueológica do «Complexo 

Arqueológico dos Perdigões» para o caminho situado mais a Este do que se encontrava previsto 

no Projeto. Na impossibilidade de o fazer, demonstrar a inevitabilidade desse atravessamento, 

devendo ser prevista a execução, em fase prévia à obra, de prospeções geofísicas na área do 

caminho em frente ao olival onde se situa o cromeleque dos Perdigões, seguidas da escavação 

dos contextos arqueológicos que venham a ser evidenciados pela geofísica. 

 Resultados da prospeção arqueológica efetuada para relocalizar as ocorrências 6, 13, 29, e 37, 

bem como da respetiva avaliação de impactes e medidas de minimização. 

 Resultados das sondagens arqueológicas de diagnóstico (mecânicas e manuais), executadas nas 

ocorrências arqueológicas. 

 Listagem com todas as ocorrências patrimoniais a vedar e a sinalizar, nomeadamente tendo em 

conta o plano de acessos à obra.  

 Carta de Condicionantes à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e deposição de 

terras sobrantes. 

 Devem ser apresentadas as soluções no âmbito do Projeto de iluminação Exterior dos 

Reservatório da Bragada (R1), cujo objetivo é o de 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.  

 Devem ser apresentadas as soluções para o revestimento exterior e para a cobertura do edificado 

associado à edificação anexa ao Reservatório da Bragada (R1), devendo as mesmas pautar-se 

por materiais e tonalidades tendencialmente neutras e de baixa reflectância. 

 Apresentar uma revisão do Projeto de Integração Paisagística do Reservatório da Bragada (R1) e 

do Reservatório da Furada (R2) para a qual deve ser considerado o reforço do número de 

exemplares arbóreos. No caso do R1, o reforço das plantações de árvores, deve realizar-se, do 

lado interior, nas extensões compreendidas entre os seguintes vértices da vedação: V1 a V6, V9 

a V12 e de V16 a V1. Do lado exterior da vedação na extensão V18-V1-V2. Também nestas 

extensões, e nos taludes propostos, deve ser considerada a plantação de arbustos, em maciços 

ou não, de forma mais ou menos pontual e desencontrada dos elementos de porte arbóreo. No 

caso do R2 a plantação de árvores deve ser prevista na extensão entre o V5 e o V8, V9 ao V10 e 

do V11 ao V12. Se em dois alinhamentos, que sejam desencontradas. Em ambos os Projetos a 

plantação dos elementos arbóreos deve procurar manter um padrão cultural semelhante ao 

extensivo e com métricas de espaçamento semelhantes. Devem ainda ser preservados todos os 

exemplares existentes aos quais a implantação do reservatório e dos acessos não se sobrepõe, 

conforme as peças desenhadas apresentadas no EIA. 
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Durante a fase de construção, de modo a estar aprovado no final desta fase: 

 PGMA reformulado em que haja a contemplação da monitorização desta área, sendo que as 

espécies com monitorização específica deverão ser: Sisão (Tetrax tetrax), Abetarda (Otis tarda), 

Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), Perdiz-do-mar (Glareola pratincola), Cortiçol-de-barriga-

preta (Pterocles orientalis), Calhandra-real (Melanocorypha calandra), Francelho (Falco 

naumanni) e Alcaravão (Burhinus oedicnemus), bem como o plano de monitorização específico 

para a águia-real.  

 Apresentação do Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas pela Empreitada para 

verificação e aprovação. No mesmo deve constar cartografia (Carta Militar e/ou orto) com o 

levantamentos de todas as áreas que foram objeto de intervenção, devendo para cada área ser 

definido o tipo de intervenções para a sua recuperação e integração paisagística. Devem ser 

seguidas as orientações, ou medidas de recuperação biofísica, constantes no Anexo IV do SGA: 

“Linhas Orientadoras para a Recuperação Biofísica de Áreas Afetadas pela Empreitada”, do qual 

são parte integrante o capítulo das “Orientações para a Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas 

pela Empreitada” e o “Regulamento de Conceção, Utilização e Manutenção de Áreas de Obra 

Recuperadas Paisagisticamente”. 

Previamente ao início da fase de exploração, apresentar à autoridade de AIA para aprovação os 

seguintes elementos: 

 Código de boas práticas relativo às condicionantes ambientais da área do projeto, nomeadamente 

aos valores patrimoniais em presença a salvaguardar 

 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. 

 Elaborar um plano de atuação para os beneficiários, proprietários, arrendatários e população em 

geral que contemple a divulgação e integração das ações de minimização dos impactes negativos 

identificados no fator socio-economia, que contemple nomeadamente: 

- Boas práticas no recrutamento e gestão de trabalhadores sazonais e/ou permanentes 

associados a novos usos do solo/culturas para a área do Bloco de Rega; 

- Ações sobre a implementação dos instrumentos legais aplicáveis aos aproveitamentos 

hidroagrícolas: DIA, obrigações decorrentes de concessões, os Regulamentos dos respetivos 

perímetros hidroagrícolas, outros; 

- Programa de divulgação e acompanhamento da adoção do código de Boas Práticas Agrícolas; 

- Divulgação e integração dos pareceres das entidades licenciadoras e concessionárias, da 

Autoridade Nacional do Regadio e entidades com competências específicas na área de 

ambiente e saúde junto dos intervenientes no território; 

- Medidas e ações de projetos financiados que visam a criação de um conjunto ações nos 

âmbitos que forem aplicáveis, como por exemplo no âmbito da Economia Circular (utilização 

subprodutos agrícolas em fertilizante), e de Projetos de Sustentabilidade; 
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- As ações de formação e divulgação aos trabalhadores têm uma ação direta sobre a 

implementação da medidas de minimização dos impactes identificados Devem ser 

implementadas ações de divulgação e de formação aos agricultores beneficiários e de 

trabalhadores que devem contemplar, para além de outros temas que venham a ser 

considerados convenientes, os seguintes: 

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

minimizar/evitar; 

o Importância dos recursos hídricos existentes na área em estudo, nomeadamente a melhor 

forma de os proteger; 

o Ações de promoção da qualidade paisagística; 

o Técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio; 

o Aplicação de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes; 

o Proteção/produção integrada e agricultura biológica; 

o Importância e operacionalização da manutenção das galerias ripícolas; 

o Limpeza das linhas de água afetas à rede de drenagem; 

o Outras matérias aplicáveis. 

Até dois meses após o final da fase de construção, a entidade gestora (proponente), deverá submeter 

para aprovação pela Autoridade de AIA: 

 Nº de exemplares de quercíneas abatidas em povoamento e isoladas; 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 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 nº de árvores isoladas localizadas na área do bloco 

de rega (nº potencial de árvores que possam vir a ser abatidas mediante autorização prévia pelo 

ICNF, na fase de exploração), de acordo com o estabelecido nas medidas de compensação. 

 Apresentar, para aprovação, plano de monitorização da produção e dos consumos de energia 

produzida que discrimine a origem da energia (produção através de fontes renováveis ou consumo 

de energia da rede elétrica nacional) que permita aferir e demonstrar comparativamente os 

benefícios da integração de sistemas de produção de fontes de energia renovável (FER) na rede 

de distribuição e nas soluções previstas no circuito hidráulico. 

 Na fase de desativação total ou parcial do projeto deverá ser apresentada para aprovação a 

solução a implementar. 

9.3 Medidas de minimização e de compensação 
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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. 

9.3.1 Medidas de Minimização de Carácter Geral 

Fase Prévia à obra 

 Implementação do Plano de Obra no qual seja exposto o planeamento da Empreitada e 

explicitadas as medidas ambientais associadas às diferentes atividades previstas. 

 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. Bem como bem como todas as condicionantes de 

ordenamento do território, áreas legalmente protegidas, servidões e restrições de utilidade pública 

e todos os requisitos que se listam nos pontos seguintes. 

 Implementar o “Plano de Vigilância e Fiscalização” aprovado, tendo por base o Documento 

Orientador para o Procedimento de Pós-avaliação de Projetos do EFMA 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. 

 Implementação do Plano de Recuperação Biofísica das áreas afetadas pela empreitada, 

nomeadamente as áreas afetas a estaleiros, a aterros, e a locais de depósito; 

 Realização de ações de formação e de sensibilização ambiental para o pessoal afeto à empreitada 

(ligado a atividades suscetíveis de provocar impactes ambientais). 

 Na fase inicial da obra devem ser claramente identificados os locais a intervencionar devendo os 

mesmos ser delimitados por piquetagem e/ou por sinalização bem visível. 

 No início de qualquer atividade de obra (ex.: manchas de empréstimo, depósito e estaleiro) o 

Adjudicatário terá que elaborar uma memória descritiva com a caracterização da situação de 

referência do local. 

 Adotar medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do tráfego nas vias 

atravessadas pela Empreitada, visando a segurança e informação durante a fase de construção. 
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 O abate de quercíneas deverá cumprir o disposto no SGA 

 Manter, sempre que tecnicamente possível, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar 

a paisagem, nomeadamente junto aos caminhos e nos limites das propriedades. 

 A movimentação de máquinas deve privilegiar o uso de acessos existentes ou menos sensíveis à 

compactação e impermeabilização dos solos, evitando a circulação indiscriminada por todo o 

terreno, não sendo permitida a circulação fora dos limites afetos/definidos para a empreitada. 

 Armazenar as terras segregadas (vegetais e de escavação) em pargas separadas, em local 

aprovado para o efeito. Tratando-se de infraestruturas lineares o armazenamento dos solos deverá 

ser efetuado paralelamente ao local de implantação das mesmas, também separadamente, dada 

a necessidade de utilização posterior no próprio local ou em áreas objeto de recuperação biofísica 

Deve ainda ser mantida a mesma sequência de horizontes ou camadas de solo. Assim, proceder 

à remoção prévia da camada superficial dos solos das áreas de escavação, estaleiros e de 

depósito definitivo, para que os mesmos possam ser posteriormente utilizados na recuperação das 

áreas afetadas pela Empreitada. Deverão ainda seguir-se as seguintes orientações: 

a) A profundidade da decapagem deverá corresponder à espessura da totalidade da terra 

vegetal. As operações de decapagem terão que ser realizadas com recurso a balde liso e por 

camadas, sendo a espessura destas a definir pelo Dono de Obra; 

b) As áreas onde se proceder à decapagem devem ser claramente identificadas, permitindo a 

verificação imediata da zona de intervenção. As árvores não podem ser cortadas ou 

danificadas para além dos limites marcados e o equipamento não poderá ser operado para 

além destes limites sem autorização expressa dos técnicos de acompanhamento ambiental 

da empreitada. Os resíduos vegetais resultantes da prévia remoção do coberto vegetal 

deverão ser encaminhados para destino final adequado; 

c) No caso das áreas com vegetação arbustiva, a desmatação deverá ser efetuada por 

gradagem, para que o mato seja incorporado na camada de solo a decapar; 

d) 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; 

e) No caso específico dos estaleiros as terras deverão ser depositadas em zonas planas, em 

área próxima, sendo que o declive dos taludes dos depósitos não deve exceder 2H/1V nem 

as dimensões serem superiores a 1,5 m de altura por 3 m de largura; 

f) Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 

evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas. 

 Assegurar que os materiais inertes não sofrem mistura com qualquer outro tipo de resíduos. 
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 Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, os 

mesmos deverão ser tratados como resíduos, atendendo aos procedimentos específicos. 

 Os trabalhos que envolvam escavações e movimentação de terras serão executados de forma a 

minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade de modo a diminuir a erosão 

hídrica e o transporte sólido. 

 Os materiais provenientes das escavações a efetuar durante a obra, caso possuam características 

geotécnicas adequadas, deverão sempre que possível ser (re)utilizados nos aterros associados à 

construção das diferentes infraestruturas da própria empreitada, de modo a minimizar o volume 

de terras sobrantes e de terras empréstimo. Quando tal não se verifique, os materiais deverão ser 

reutilizados na reposição da morfologia de áreas de empréstimo e/ou ser utilizados para 

regularização de terrenos no âmbito das ações de recuperação biofísica das áreas afetadas pela 

empreitada, ou outras similares. Se encaminhados para destino final, a escolha do local de 

depósito dos materiais sobrantes deverá privilegiar a recuperação paisagística de pedreiras ou 

areeiros existentes, sempre que se situem a distâncias compatíveis com a localização da obra. 

Caberá ao Adjudicatário proceder ao licenciamento dos locais selecionados, não sendo permitida 

a sua utilização sem a emissão da respetiva licença. 

 A circulação de veículos e maquinaria pesada deverá obedecer a trajetos preferenciais, definidos 

previamente no Plano de Acessibilidades, aproveitando ao máximo os caminhos já existentes, de 

forma a minimizar áreas intervencionadas pela obra e os recetores sensíveis, estando restringida 

a circulação fora destes corredores. 

 Apresentar previamente à utilização dos diferentes acessos ser apresentado ao Dono de Obra 

uma memória descritiva com a caracterização do seu estado de conservação. 

 Caso seja necessário a abertura de novos acessos, o traçado deve adaptar-se ao terreno natural, 

evitando o rasgo de taludes pronunciados e com inclinações acentuadas. A remoção do coberto 

vegetal deve ser reduzida ao mínimo indispensável. Os trilhos devem ser assinalados, devendo 

ser proibida a circulação fora dessas áreas. No tocante ao património cultural, caso haja 

necessidade de abertura de novos acessos, devem ser garantidas as condições necessárias à 

não afetação de elementos patrimoniais. 

 Os acessos temporários em áreas de montado terão que ser feitos pelos caminhos florestais já 

existentes, evitando o abate de sobreiros e/ou azinheiras. 

 Avisar com antecedência as autarquias, juntas de freguesia e a população interessada, das 

eventuais alterações na circulação rodoviária, nomeadamente, aquando do atravessamento de 

vias de comunicação. 

 Facultar alternativas válidas ao maior número possível de atravessamentos condicionados por 

motivos de obra. 

 Garantir durante a fase de construção, as normais condições de acessibilidade à população local, 

nomeadamente no que respeita à limpeza, desobstrução das vias e manutenção adequada dos 

acessos. 
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 Sempre que os acessos às propriedades forem interrompidos terá que ser comunicado aos 

proprietários e ser assegurada a criação de acessos alternativos. Os acessos a criar deverão ser 

acordados com os proprietários garantindo, no mínimo, os atuais níveis de acessibilidade. Estas 

interrupções deverão limitar-se ao mínimo período de tempo possível. 

 Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, os respetivos planos de 

alteração terão de ser submetidos à aprovação do Dono da Obra, previamente ao pedido de 

autorização à entidade competente. 

 Efetuar os itinerários alternativos que provoquem a menor perturbação possível, este aspeto será 

particularmente relevante no transporte de terras e locais de origem e de destino dos materiais de 

escavação. 

 Não é permitido o atravessamento dos núcleos urbanos pelos veículos pesados afetos à obra. Na 

eventualidade de não existirem acessos alternativos, as viaturas pesadas, com cargas 

devidamente cobertas, poderão passar pelas localidades, sendo que esse trajeto, terá que ser 

previamente aprovado pelo Dono da Obra, deve ser o mais curto e efetuado à menor velocidade 

possível. Esta alteração tem que obrigatoriamente ser reportada no plano de acessibilidades. 

 As vias de comunicação (incluindo caminhos agrícolas e florestais), danificadas em virtude do 

desgaste induzido pela circulação de viaturas afetas à Empreitada, deverão ser reabilitadas logo 

após a fase de construção e com a maior brevidade possível. 

 No caso dos caminhos que não puderem ser restabelecidos, deverá estar assinalada a sua 

interrupção, bem como indicado o acesso alternativo. 

 Deverão ser humedecidas as vias não pavimentadas e todas as áreas passíveis de gerarem 

emissões difusas de partículas, sempre que necessário e especialmente em dias secos e 

ventosos, bem como reduzir a velocidade dos veículos neste tipo de vias. Este requisito poderá 

não ser cumprido, na sua totalidade ou parcialmente, caso se verifiquem situações excecionais de 

carência de água, como por exemplo em anos de seca. Nessas situações, os condicionalismos a 

este tipo de operações deverão ser comunicados ao Dono da Obra que deverá autorizar 

procedimentos excecionais. 

 Proceder à limpeza da via pública sempre que forem vertidos materiais de construção ou residuais 

da obra, bem como lamas provenientes dos rodados dos meios utilizados. 

 Atender a eventuais queixas dos moradores locais, de modo a tentar resolver, com a maior 

brevidade possível, situações de incomodidade relacionadas com a obra. 

 Comunicar às populações afetadas e interessadas, previamente ao início da obra, os objetivos e 

áreas de intervenção, bem como todas as alterações e prazos previstos para os caminhos e 

estradas nos quais a circulação surja afetada pelas obras, garantindo a sinalização de todas as 

restrições de tráfego. 

 No eventual uso de explosivos, deverá ser garantida comunicação prévia para aviso da população. 

 Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 

existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da empreitada. 
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Fase de exploração 

 Divulgar, nas áreas afetas ao Bloco de Rega, um código de boas práticas agrícolas. 

 Na ficha de inscrição que anualmente é formulada pelo beneficiário e entregue no ato de inscrição 

para rega (e que atualmente contempla a recolha de informação de caráter agronómico) deverá 

ser incluído capítulo destinado à recolha de informação relacionada com as expectativas de 

recrutamento, contratação e gestão de mão-de-obra sazonal e/ou permanente. A informação 

deverá ser recolhida de modo a que a análise e o processamento dos dados recolhidos, e 

subsequente validação estatística, não colida com os direitos de salvaguarda de privacidade que 

a referida inscrição e a legislação dedicada impõem. 

 Divulgar 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 resultados indicarem a existência de problemas no que respeita às alterações do uso do 

solo e as respetivos impactes negativos nos solos e qualidade da água, essas situações devem 

ser divulgadas, assim como as medidas de minimização a adotar. 

 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 informações deverão ser cedidas pelos beneficiários à EDIA, anualmente, por forma a 

manter o sistema atualizado. 

 No ato de inscrição, incluir os dados relativos aos proprietários e regantes dos prédios rústicos a 

regar, respetivas áreas, culturas e outros dados relevantes para a gestão da campanha de rega, 

nomeadamente a previsão dos trabalhadores que necessitam afetar aos trabalhos a desenvolver. 

 É da responsabilidade dos beneficiários a cedência de todos os dados necessários para o 

preenchimento do sistema de registo do bloco de rega, à Entidade Gestora do Perímetro, 

nomeadamente: 

 Áreas regadas; 

 Culturas praticadas; 

 Sistemas de rega utilizados; 

 Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes; 

 Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas; 

 Gestão de resíduos agrícolas; 

 Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural. 

 Não é permitida a afetação da vegetação ribeirinha (arbórea e arbustiva) existente nas linhas de 

água, na faixa de proteção mínima, estabelecida na legislação em vigor. 

 Sempre que possível promover o recurso a mão-de-obra/serviços de empresas locais, tendo em 

vista o aumento dos rendimentos de pessoas singulares e famílias e o consequente aumento do 

poder de compra e incremento da economia local, o que contribuirá também para a saliência dos 

benefícios associados ao projeto. 
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Fase de desativação 

 Implementar o Plano de Desativação aprovado. 

9.3.2 Medidas de Minimização de Carácter Especifico 

Geologia 

 Evitar sempre que possível o desmonte com recurso a explosivos, procurando soluções 

alternativas como por exemplo o fio diamantado ou o Rockracker. 

 O declive dos taludes dos depósitos de terras e de escavação para construção da Estação 

Elevatória e da rede viária deverão ter H:V adequado (em solos de alteração 1H:2V e 1V:1H e em 

maciço rochoso 1H:5V e 1H:1,5H, respetivamente). 

Recursos hídricos 

 Devem ser preconizadas ações que permitam verificar se está a ser adotado o “Código das Boas 

Práticas Agrícolas para a proteção da água contra a poluição por nitratos de origem agrícola”, e o 

“Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação do solo e da água” 

 A entidade gestora deve concretizar ações de divulgação e de sensibilização aos agricultores 

beneficiários, as quais deverão contemplar, para além de outros aspetos o seguinte: 

- Identificação de impactes ambientais negativos decorrentes da atividade agrícola e medidas 

que devem ser adotadas para os minimizar/evitar ou compensar; 

- Importância dos recursos hídricos existentes na área em estudo, com indicação das ações de 

proteção e do enquadramento legal aplicável; 

- Técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio; 

- Aplicação de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes; 

- Produção/proteção integrada; 

- Importância e manutenção das bandas/galerias ripícolas. 

 Deverão ser promovidas ações para que na fase de exploração se tenha em consideração o 

seguinte por parte dos beneficiários: 

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

fertilização de fundo; 

- Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível; 

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

tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação; 

- 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; 

- Cumprir o legalmente estabelecido no que respeito ao domínio hídrico; 

- Implementação das medidas minimizadoras de consumos de água preconizadas na DIA e de 

outras aplicáveis, constantes do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água; 
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- Recorrer às boas práticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando 

necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o Ambiente, ou seja 

aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de 

Segurança. Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os nutrientes existentes no solo 

(análise de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas 

a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o ciclo cultural) e as épocas de aplicação dos 

adubos. Deverá também ser promovido junto dos agricultores, um conjunto de medidas 

culturais e técnicas com vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e de 

produção integrada e/ou agricultura biológica. Os agricultores deverão aderir ao sistema de 

Avisos Agrícolas, bem como aos métodos de luta alternativos à luta química; 

- Adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências 

provenientes da rega para as linhas de água adjacentes; 

- Implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do 

perímetro de rega, para evitar problemas erosivos; 

- Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico 

tais como nas margens dos cursos de água (galerias ripícolas) e em zonas de vegetação 

autóctone. 

Ecologia 

Fase de Construção 

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

de Reguengos.  

 Interditar a circulação sistemática de máquinas, nas linhas de água confinantes com o bloco de 

rega, numa largura de pelo menos 10 m.  

 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. 

 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 iniciada antes de 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. Relativamente às obras de construção do 

atravessamento do Rio Degebe, os trabalhos não deverão ocorrer no período entre 1 de fevereiro 

e 31 de julho.  

 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 
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répteis, aves e mamíferos, dando especial atenção às áreas com afloramentos rochosos ou com 

morouços de pedras.  

 A obra de atravessamento do Rio Degebe, nomeadamente os trabalhos que envolvem a abertura 

de vala para a colocação da conduta, deverá ser realizada entre 1/07 e 30/11, quando as 

condições de caudal são mais propícias, de modo a minimizar os impactes no ecossistema 

ribeirinho nomeadamente sobre a fauna aquática. 

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 os beneficiários 

na fase de exploração, dão cumprimento às medidas de preservação dos valores naturais em 

presença a salvaguardar. 

 Os trabalhos de preparação do solo para instalação de culturas permanentes, desmatação e abate 

de árvores devem ser iniciados antes de 1 de março ou após 1 de julho, para salvaguarda do 

período reprodutor da fauna silvestre. 

 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, numa largura de pelo menos 10 

m.  

 Efetuar a cintagem prévia das quercíneas (sobreiros e azinheiras) a abater, solicitar a respetiva 

autorização de arranque ao ICNF e realizar a devida comunicação a esta entidade com a 

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. 

Solos 

 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. 

Paisagem 

Fase de Preparação de Obra ou Prévia à Obra 

 Todos os outros exemplares arbóreos que não sejam quercíneas e 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 
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horizontal da copa do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou apenas na 

extensão voltada para o lado da intervenção. 

 Antes de se proceder a qualquer trabalho, incluindo a instalação dos estaleiros, deve ser 

delimitado o perímetro para além do qual não deve haver qualquer perturbação de solos e 

vegetação. A balizagem/sinalização deve ser contínua, manter-se sempre visível e em boas 

condições durante toda a obra, devendo apenas ser retirado findos os trabalhos de recuperação 

e integração paisagística. 

Fase de Obra/Construção 

 O Estaleiro deve ser localizado numa área mais central da intervenção de modo a ficar equidistante 

às diversas frentes de trabalhos, minimizando-se a circulação de veículos e materiais durante a 

obra. 

 A decapagem da terra viva/vegetal deve ser sempre realizada de forma a que a máquina nunca 

circule sobre a mesma. A progressão da máquina deve fazer-se sempre em terreno já 

anteriormente decapado. Deve ser evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a também 

evitar a compactação da camada de solo abaixo da terra vegetal.  

 A abertura das valas deve ser realizada sobre a mesma ao longo do seu eixo longitudinal ou partir 

dos acessos, quando estes existam paralelos à vala, devendo a máquina permanecer no acesso. 

A terra vegetal deve ser depositada de forma a não haver qualquer mistura de terras de qualidade 

e natureza distinta.  

 Assegurar que todos os materiais inertes a utilizar nas camadas dos pavimentos dos acessos, no 

enchimento na “almofada” e na cobertura das tubagens não são misturados com a terra 

viva/vegetal. 

 Na utilização de 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. 

 Nos locais de atravessamento das linhas de água pela condutas e onde sejam colocados colchões 

reno, os mesmos devem ser recobertos com terra viva/vegetal e sujeitos a sementeira a definir em 

função da flora local. 

 Implementação, na versão revista e aprovada, dos Projetos de Integração Paisagística dos 

Reservatório da Bragada (R1) e do Reservatório da Furada (R2). 

Património cultural 

Fases prévia à execução da obra e de obra 

 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, 
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fotográfico e memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação 

integral. 

 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. 

 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 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. 

 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. 

 Na fase anterior à obra, devem ser relocalizadas, avaliadas e registadas as ocorrências 6, 13, 29, 

e 37. 

 Na fase anterior à obra, devem ser efetuadas sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico, 

nas áreas a afetar pela obra de construção das ocorrências 81, 132, 143, 159, 160, 168, 170, 175, 

178, 184, 210, e 218. 

 Na fase anterior à obra, devem ser efetuadas sondagens arqueológicas mecânicas de diagnóstico, 

nas áreas a afetar pela obra de construção das ocorrências 99, 100, 105, 121, 122, 123, 127, 130, 

154, 155 e 232. 

 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. 

 Após a desmatação e em fase prévia às mobilizações de terras (escavações), deverá ser efetuada 

a prospeção sistemática do solo livre de vegetação, que deverá ser mais cuidadoso nas áreas que 

este apresentou anteriormente visibilidade nula ou reduzida. 

 A equipa de acompanhamento arqueológico deverá realizar uma observação cuidada na fase de 

mobilização de solos, em especial nas áreas onde o substrato geológico seja constituído por 

caliços, pois têm sido identificados arqueossítios constituídos por estruturas em negativo 

escavadas nesse tipo de substrato rochoso que não são reconhecíveis através de vestígios de 

superfície. 

 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, 
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sondagens, escavações arqueológicas, entre outras)»; a equipa de acompanhamento 

arqueológico deve integrar arqueólogos com experiência em contextos de pré-história antiga. 

 Na fase prévia à obra proceder à elaboração de memória descritiva, e efetuar levantamento 

topográfico, registo gráfico e fotográfico das ocorrências patrimoniais 14, 98, 101, 115, 116, 119, 

140, 156, 166, 177, 181, 183, 194, 200 e 219. 

 Na fase prévia à obra proceder à desmontagem acompanhada das ocorrências patrimoniais 101, 

115, 119, 140, 156, 166, 177, 181, 183, 194, 200 e 219. 

 Em caso de afetação total ou parcial, elaborar memória descritiva e efetuar o levantamento 

topográfico, registo gráfico e fotográfico, e desmontagem acompanhada das ocorrências 

patrimoniais 97, 118, 128, 134, 138, 139, 144, 156, 161, 162, 163, 165, 167, 172, 173, 174, 182, 

201, 213, 215, 216, 217, 231, 233, 234 e 236. 

 Antes do início da obra proceder à vedação e sinalização das ocorrências patrimoniais 13a/13b, 

65a/65b, 98, 106, 116, 118, 138, 139, 162, 164, 165, 167, 182, 201, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 

231, 233, 234, e 236. 

Fase de execução da obra 

 As ocorrências patrimoniais não podem na fase de obra ser afetadas pelos estaleiros, acessos e 

áreas de depósito ou de empréstimo. 

 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. 

 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%. 

 Na fase de obra efetuar acompanhamento arqueológico cuidado com decapagem controlada do 

terreno agrícola nas ocorrências 8, 10, 11, 38, 61, 63, 109, 110, 111, 114, 124, 129, 133, 153, 179, 

180, 186, 220 e 235. 

 Na fase de obra efetuar ajustes pontuais na conduta secundária de modo a evitar a afetação da 

ocorrência 115. 

 Concluídos os trabalhos arqueológicos executados no âmbito do presente projeto, deve o 

proponente assegurar o envio à tutela do Património Cultural dos Relatórios Finais de Trabalhos 

Arqueológicos resultantes das minimizações efetuadas no âmbito deste projeto no prazo máximo 

de um ano. 

 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 que estabeleça a relação com os artigos matriciais onde estes se localizam. 

Fase de exploração 

 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  
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 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Na fase de exploração, sempre que se desenvolverem ações de construção, nomeadamente a 

abertura de valas para a implantação das condutas da rede de rega terciária 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. 

 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. 

Fase de desativação 

 Durante a fase desativação do Projeto, deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico. 

9.3.3 Medidas de compensação 

Fase de construção / Fase de exploração 
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 Garantir a compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto, 

nomeadamente: 

c) 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); 

d) De quercíneas isoladas, do número de exemplares abatidos ou presumidos como afetados e 

equiparados a abatidos (uma vez que a legislação interdita mutilação), multiplicado por um 

fator de 1,25. Entende-se por exemplares presumidos como afetados e equiparados a 

abatidos, todos aqueles em que as operações de execução da obra sejam efetuadas na área 

de 2 vezes o raio da área de projeção da copa. 

 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: 

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

e) 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; 

f) Na plantação a efetuar, deverá ser garantido o acompanhamento das árvores ao longo do 

seu crescimento, num prazo nunca inferior a 20 anos, prevendo mecanismos de proteção 

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

 A entidade gestora deve: 

f) Informar os beneficiários, no ato de inscrição e quando aplicável, sem prejuízo dos 

pressupostos constantes na autorização para abate a emitir pela autoridade competente, do 

seguinte: 

v. Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e 

sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar; 

vi. Se tal não lhes for possível, os beneficiários serão responsabilizados por compensar o 

número de exemplares a abater (multiplicado de um fator de 1,25); 

vii. Esta compensação pode 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, deve o beneficiário apresentar o respetivo projeto florestal 

de acompanhamento das quercíneas. 

viii. Informação relativa à área a disponibilizar pela entidade gestora que o beneficiário 

poderá utilizar para a compensação, nomeadamente a localização dos terrenos e as 

condições que recaem sobre os mesmos. 
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g) 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 junto da 

entidade emitente do processo de autorização para abate. Esta informação sobre as áreas 

deve ser enviada à Autoridade de AIA em formato vetorial, devendo as mesmas ser 

devidamente identificadas; 

h) 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; 

i) Anualmente e/ou sempre que ocorra renovação da inscrição da área a beneficiar, 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; 

j) 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). 

 Aquisição das parcelas referida na alínea b) da segunda condicionante, no todo ou em parte, e 

manutenção das práticas tradicionais inalteradas nesses terrenos. Caso tal não seja possível, o 

promotor deve procurar estabelecer contratos com os proprietários no sentido de garantir a 

manutenção da gestão atual e não alteração do uso do solo destas áreas. 

9.4 Programas de monotorização 

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”. Propõe-se a amostragem nos pontos da Tabela 1 (coordenadas aproximadas no sistema 

PT-TM06/ETRS89)  

Tabela 1 – Pontos de monitorização das águas subterrâneas 

Pontos de monitorização Código SNIRH X Y Tipo 

Ponto 1 462/132 49582,54507 -128558,8268 Poço 

Ponto 2 472/91 47835,03401 -135794,1571 Furo 

Ponto 3 472/90 43155,96758 -133854,9223 Furo 

Ponto 4 481/73 39566,40609 -141204,9162 Poço 

Ponto Controlo 473/1588 53437,50556 -131261,1661 Poço/Furo 
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B) Recursos Hídricos Superficiais  

Deve ser realizada a monitorização dos recursos hídricos superficiais de acordo com o previsto no 

“Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais para o Sistema Alqueva-Pedrógão e 

Rede Primária de Rega”, e no “Plano Global para Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais do 

EFMA – Fase de Exploração”, sendo que as amostragens devem realizar-se nos pontos constantes da 

Tabela 2 seguinte (coordenadas aproximadas no sistema PT-TM06/ETRS89): 

Tabela 2 – Pontos de monitorização das águas superficiais 

Pontos de monitorização Código da massa de 
água/Classificação decimal 

X (m) Y (m) 

Ribeiro da Vila Montante PT07GUA1457/401.76.15.01.01 46445,698 -129284,008 

Ribeiro da Vila Jusante PT07GUA1457/401.76.15.01.01 42273,592 -127572,890 

Ribeira do Álamo Montante PT07GUA1474/401.84 53113,135 -134624,773 

Ribeira do Álamo Jusante PT07GUA1474/401.84 55505,853 -136806,960 

Ribeira da Caridade PT07GUA1478/401.76.05 48474,852 -140199,335 

Ribeira do Pigeiro PT07GUA1475/401.76.11 40628,101 -139363,301 

 

Os resultados do programa de monitorização deverão ser apresentados em formato digital editável 

(.xls) e mediante um relatório anual que conterá uma avaliação dos dados coligidos nesse período bem 

como a verificação da conformidade com as normas em vigor aplicáveis e incluindo a série completa 

de cada estação de amostragem com análise de tendência. 

A amostragem de água nas captações de água subterrânea deverá ser efetuada com recurso a 

equipamento de bombagem e na boca das captações. 

A monitorização das águas superficiais e subterrâneas deve iniciar-se com uma amostragem anterior 

à fase de construção (caracterização da situação de referência) e deverá ser efetuada também uma 

amostragem imediatamente antes da fase de exploração do projeto. 

O programa de qualidade da água poderá ser revisto, de 2 em 2 anos, de acordo com os resultados 

obtidos. Até à comunicação, pelo proponente, da versão revista do programa de monitorização a 

implementar, mantém-se em vigor a versão anteriormente aprovada. 

Tabela 3 - Normas aplicáveis às águas subterrâneas.  

Fonte: Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Guadiana 
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Parâmetro Limiar Norma qualidade 

Azoto Amoniacal (mg/L) 0,5  

Condutividade (µS/cm) 2500  

pH 5,5-9  

Arsénio (mg/L) 0,01  

Cádmio (mg/L) 0,005  

Chumbo (mg/L) 0,01  

Mercúrio (mg/L) 0,001  

Cloreto (mg/L) 250  

Sulfato (mg/L) 250  

Tricloroetileno (µg/L) 0,65  

Tetracloroetileno (µg/L) 0,65  

Nitrato (mg/L)  50 

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

Pesticidas (total) (µg/L)  0,5 

Benzeno (µg/L) 1,0  

Etilbenzeno (µg/L) 1,3  

Tolueno (µg/L) 1,3  

Xileno (µg/L) 1,3  

 

 

Tabela 4 – Normas aplicáveis às águas subterrâneas (fonte: Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Sado) 

Parâmetros Norma 

Oxigénio Dissolvido ≥ 5 mg O2/L 

Taxa de saturação em Oxigénio entre 60% e 120% 

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

pH entre 6 e 9 (3) 

Azoto amoniacal ≤ 1 mg NH4/L 

Nitratos ≤ 25 mg NO3/L 

Fósforo Total ≤ 0,13 mg P/L 

Arsénio 50 

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

Zinco 
a Norma de Qualidade de 3,1 será aplicada se a dureza da 

água <24 mg/l CaCO3 
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Parâmetros Norma 

Etilbenzeno 65 

Xileno (total) 2,4 

Tolueno 74 

 

De acordo com os resultados de monitorização que venham a ser obtidos, face a incumprimento das 

normas de qualidade da água, deverá ser averiguada a causa e corrigida a situação através de 

implementação de medidas adequadas e sujeitas a aprovação prévia pela APA, I.P.. 

A determinação laboratorial dos parâmetros físico-químicos deverá seguir os métodos, precisão e 

limites de deteção estipulados no Decreto – Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, devendo esta informação 

ser igualmente reportada.  

Aquando da atribuição dos Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) poderão ser estipuladas 

condicionantes a cumprir em matéria de monitorização da qualidade da água. 

De referir que o promotor deste projeto deverá, logo que possível, tratar do pedido de atribuição de 

TURH, para todas as intervenções em terrenos do Domínio Hídrico, junto da entidade responsável (a 

APA/ARH Alentejo). 

Avifauna 

O Programa Global para a Monitorização de Avifauna (PGMA) do EFMA não contempla a área do 

projeto do Circuito Hidráulico de Reguengos e respetivo Bloco de Rega. Neste sentido e até à conclusão 

da fase de construção, o PGMA deverá ser reformulado e aprovado pelo ICNF, de modo a contemplar 

a monitorização desta área, sendo que as espécies com monitorização específica deverão ser: Sisão 

(Tetrax tetrax), Abetarda (Otis tarda), Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), Perdiz-do-mar (Glareola 

pratincola), Cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles orientalis), Calhandra-real (Melanocorypha calandra), 

Francelho (Falco naumanni) e Alcaravão (Burhinus oedicnemus).  

Dada a proximidade do ninho da águia – real, este deverá ser monitorizado, como tal deverá ser 

apresentado plano de monitorização específico, para aprovação do ICNF.  

Nesta área deverá ser ainda monitorizada as colonias de garças e colhereiros existentes no Rio 

Degebe, nos seguintes termos:  

Monitorização da colónia de garças e colhereiros do rio Degebe  

Objetivos  

Monitorização da população reprodutora de ardeídeos, corvos-marinhos e colhereiros que nidificam na 

colónia do rio Degebe.  

Métodos  
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Recenseamento da população reprodutora através da contagem dos ninhos/casais de cada espécie 

presente na área da colónia. Em cada momento deverão ser efetuadas pelo menos duas contagens 

com um intervalo de algumas horas, preferencialmente uma de manhã e outra perto do final do dia.  

Os ninhos/casais serão cartografados sobre a fotografia aérea.  

Em cada momento de recenseamento será efetuada uma caracterização do nível de água da albufeira 

e dos fatores de perturbação existentes na envolvente.  

Período e frequência de amostragem  

Os recenseamentos deverão ser efetuados durante a época de reprodução. Como este período não é 

idêntico para todas as espécies os recenseamentos deverão ser realizados entre o final de Janeiro e o 

final de Maio. No total serão realizados 3 censos – janeiro, março e maio.  

Os recenseamentos deverão ser efetuados em condições meteorológicas favoráveis, isto é, sem chuva 

e vento forte.  

Será efetuada uma campanha de recenseamento antes da instalação da conduta e da rede de rega 

situada a menos de 2.000 m da colónia. Após a instalação dos sistemas de rega dever-se-á monitorizar 

a colónia durante um período inicial de 3 anos seguidos e, posteriormente, manter a monitorização da 

colónia com intervalos de 3 anos.  

Análise dos dados  

Os resultados deverão ser analisados tendo como referência os dados históricos existentes para esta 

colónia e os dados de outras colónias existente na bacia do Guadiana. 

Solos 

 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); 



 

AIA 3007 | Circuito Hidráulico de Reguengos e Respetivo Bloco de Rega 114 

Parecer da Comissão de Avaliação 

 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. 

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. 

 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 
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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. 

Os relatórios efetuados no âmbito deste Plano de Monitorização deverão ser remetidos à Autoridade 

de AIA. 
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A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
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10. ANEXOS  
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Anexo I - 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, o qual se constitui como uma ferramenta 

de expressão de resultados. 

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

despacho emitido a 17 de abril de 2014, e será aplicada por um período experimental de um ano, após 

o qual será efetuado um balanço da sua aplicação. 

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

ponderação inerente, deve ser efetuada, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação 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. 

II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Face ao enquadramento acima apresentado, a Comissão de Avaliação procedeu à determinação do 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, o qual, assumindo-se como uma ferramenta 

de expressão de resultados, foi apenas desenvolvido para a alternativa identificada como a que, 

globalmente, melhor permite assegurar a ponderação dos valores em presença. 

Foi também adotado 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 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, a CA procedeu à determinação da significância dos 

impactes do projeto, na alternativa selecionada, sobre os fatores ambientais considerados, 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 Significativos 

Sistemas Ecológicos Significativos Não identificados 

Solos Pouco significativos Significativos 

Uso do Solo Significativos Não identificados 

Socio-economia Pouco significativos Significativos 

Agrossistemas Pouco significativos Significativos 

Paisagem Pouco significativos Sem significado 

Património Cultural Pouco significativos Não identificados 

 

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

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

ambientais considerados: 

Fatores Ambientais Preponderância 

Geologia Relevante 

Recursos Hídricos Relevante 

Sistemas Ecológicos Determinante 

Solos Relevante 

Uso do Solo Relevante 

Socioeconomia Determinante 

Agrossistemas Determinante 

Paisagem Relevante 

 

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

ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, a presente CA procedeu à determinação 

do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais do projeto de “Circuito Hidráulico de 
Reguengos e Respetivo Bloco de Rega”, 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 II – Peças desenhadas 
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Figura 2– Área do sub-bloco de Reguengos assinaladas onde estão alguns dos exemplos de 

áreas com povoamento de quercíneas (fonte: EIA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Área do sub-bloco de Reguengos com a identificação das parcelas com povoamento 

ou renovo (fonte: Google earth). 

 



ANEXO - EXEMPLOS DE ÁREAS COM POVOAMENTO DE QUERCÍNEAS OU RENOVO E QUE 

ESTÃO PROPOSTAS PARA INTEGRAR O BLOCO DE REGA DE REGUENGOS 
 

 

 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. 

Rua Tenente Raul Andrade, 1-3,, 7000-613 Évora , PORTUGAL 

TEL   +351 266 737 370  FAX    

E-MAIL dcnfale@icnf.pt    www.icnf.pt 

 

2/9 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Identificação das parcelas com povoamento ou renovo (fonte: Google earth). 

 

Figura 4 - Identificação das parcelas com povoamento ou renovo (fonte: Google earth). 

 

Figura 5 - Identificação das parcelas com povoamento ou renovo (fonte: Google earth). 
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Figura 6 - Área do sub-bloco de Reguengos com a identificação das parcelas com povoamento 

ou renovo (fonte: Google earth). 

Figura 7 - Identificação das parcelas com povoamento ou renovo (fonte: Google earth). 

 

Seguidamente apresenta-se o registo fotográfico de algumas das áreas indicadas.  
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Anexo IV - Pareceres das entidades consultadas 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

Parecer 

 

O presente parecer, relativo ao Processo de Avaliação de Impacte Ambiental do Circuito 

Hidráulico de Reguengos e respectivo Bloco de Rega, foi-me solicitado pela Agência Portuguesa 

do Ambiente, através do ofício S033450-201805-DAIA.DAP.00016.2018. 

Tendo analisado a documentação que me foi enviada relativamente ao referido AIA, cabe-me 

emitir a seguinte apreciação relativamente ao sítio do Complexo Arqueológico dos Perdigões, a 

qual faço na qualidade de coordenador do Programa Global de Investigação dos Perdigões e de 

Investigador Responsável por dois projectos de investigação em curso (um PIPA e outro FCT) 

naquele sítio arqueológico. 

O Complexo Arqueológico dos Perdigões é um sítio em vias de classificação como Monumento 

Nacional, estando o processo quase terminado, aguardando-se apenas a sua publicação em 

Diário da República. Este processo estabelece uma Zona Especial de Portecção do complexo 

arqueológico, a qual, neste projecto, é atravessada a meio por uma conduta da Rede Secundária 

(Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – ZEP dos Perdigões atravessada por uma conduta da Rede Secundária (Fonte: Figura 1.3 

do Relatório de Síntese) 



Relativamente a esta situação no Relatório de Síntese afirma-se: 

“Embora ocorra a interferência com a ZEP/ASA do Complexo Arqueológico dos Perdigões, as 
áreas classificadas relativas a este sítio e ao Núcleo de Seis Menires na Herdade dos Perdigões 
não são afetadas, como se pode observar na Figura 1.3.  
 
De acordo com o referido para a ZEP/ASA, “É criada uma área de sensibilidade arqueológica, 
correspondente a toda a ZEP, em que qualquer alteração ao uso do solo deve ser precedida de 
trabalhos de prospeção, a fim de determinar a obrigatoriedade, ou não, de realização de 
trabalhos de escavação prévia e/ou acompanhamento arqueológico.”  
 

Esta condicionante foi integralmente cumprida, na medida em que a área destinada ao 

desenvolvimento da conduta secundária no interior da ZEP/ASA foi prospetada, tendo, de igual 

modo, sido propostas medidas de minimização adequadas, que se apresentam no capítulo 

relativo ao descritor Património.” (Relatório de Síntese: 39). 

Todavia, no quadro de medidas de minimização do Anexo IV não são propostas quaisquer 

medidas de minimização para este local, sendo consideradas desnecessárias. 

Esta decisão é de todo desajustada e desaconselhável. De facto, a referida conduta passa a 

cerca de 50m da área do cromeleque do Complexo dos Perdigões e a mais dos limites Este do 

próprio recinto (Fig. 2). Contudo não é tida em conta a informação publicada que indicia a 

presença de vestígios arqueológicos dos Perdigões junto ao caminho para o qual está 

projectada a conduta. 

Verifica-se que na bibliografia apresentada apenas duas publicações relativas aos Perdigões 

são referidas, a primeira de 1998 e a segunda de 2000. Aparentemente foi ignorada toda a 

extensa bibliografia publicada nos últimos 16 anos (mais de 70 artigos) sobre ou referindo os 

Perdigões. Muito concretamente a publicação da imagem completa de geofísica (reunindo a 

área do cromeleque e dos recintos), a qual tem vindo a ser recorrentemente publicada (Valera, 

2012; Valera 2103; Valera et al. 2014; Valera, 2015; Valera, 2016; Valera 2017 – quase todos 

disponíveis online em plataformas de acesso livre). 

Nessa imagem, a área prospectada através de geofísica toca no seu extremo Este o caminho 

onde se prevê implantar a conduta, sendo visíveis várias anomalias interpretadas como 

possíveis estruturas arqueológicas negativas (Fig. 3, setas azuis). Dada a sua proximidade ao 

caminho de terra batida, é muito provável que este tipo de estruturas se prolonguem sob o 

mesmo.  

Ou seja, a simples não recolha de materiais à superfície do caminho e imediações e a distância 

à área do cromeleque não são suficientes para não recomendar medidas de minimização, 

ignorando-se a informação disponibilizada pela geofísica, que indica a existências de estruturas 

negativas no local. 

Neste sentido, recomendo a alteração da avaliação efectuada e a ponderação da aplicação das 

seguintes medidas de minimização alternativas: 

 

a) a deslocação da conduta para um caminho mais a Este do actualmente previsto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Implantação da imagem de geofísica dos Perdigões e do traçado previsto para a 

conduta (a vermelho) sobre imagem aérea do Google Earth. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Pormenor da zona de passagem da conduta junto a área prospectada pela geofísica, 

assinalando-se algumas das anomalias mais perto que podem corresponder a estruturas 

arqueológicas. 

 

b) na impossibilidade de o fazer, realizar trabalhos de minimização arqueológica, os quais 

deverão passar pela realização de prospeções geofísicas prévias na área ado caminho em 

frente ao olival onde se situa o cromeleque, seguidas de escavação dos contextos 

arqueológicos que venham a ser evidenciados pela geofísica. Note-se que esta metodologia (a 

de obter primeiro uma imagem de geofísica para orientar a escavação arqueológica) é o 

procedimento que actualmente se aplica sistematicamente ao Complexo dos Perdigões, pelo 

que o mesmo deverá ser seguido nesta intervenção.  

Faz-se ainda notar que, estes contextos, a existirem, são parte integrante do complexo dos 

Perdigões, o qual tem um Programa de Investigação estabelecido há 20 anos e tem dois 

projectos de investigação a funcionar de momento. Assim, de acordo com o Regulamento de 

Trabalhos Arqueológicos, Artigo 10º, ponto 6: 

“Caso a autorização para trabalhos de Categoria C e D incida sobre contextos abrangidos por 

projetos e trabalhos de Categoria A ou B em situação de reserva científica:  

a) O investigador responsável e o diretor científico podem ser consultados pelo órgão da 

administração do património cultural competente, devendo no prazo de cinco dias emitir 

parecer sobre os trabalhos a realizar e as medidas de salvaguarda a implementar;  



b) As equipas envolvidas devem desenvolver mútua colaboração e articulação técnica e 

científica para uma adequada gestão da informação arqueológica e do conhecimento 

científico.” 

 

Referências Bibliográficas: 

Valera, António Carlos (2012), “Mind the gap”: Neolithic and Chalcolithic enclosures of South 

Portugal”, (Alex Gibson ed.), Enclosing the Neolithic. Recent studies in Britain and Europe, BAR, 

p.165-183. 

Valera, A.C. (2013), “Recintos de fossos da Pré-História Recente em Portugal. Investigação, 

discursos, salvaguarda e divulgação”, Almadan, Segunda Série, 18, p.93-110. 

Valera, A.C., Silva, A.M., Cunha, C. and Evangelista, L.S. (2014) “Funerary practices and body 

manipulations at Neolithic and Chalcolithic Perdigões ditched enclosures (South Portugal). In 

A.C.Valera (ed) Recent Prehistoric Enclosures and Funerary Practices. 37-57. Oxford: BAR 

International Series 2676. 

Valera, A.C., Schuhmacher, T.X., Banerjee, A. (2015), “Ivory in the Chalcolithic enclosure of 

Perdigões (South Portugal): the social role of an exotic raw material”, World Archaeology, 47:3, 

390-413. 

Valera, A.C. (2016) – Ditched enclosures and the ideologies of death in the Late Neolithic and 

Chalcolithic South Portugal. In: V. Ard, L. Pillot Eds. Giants in the Landscape: monumentality 

and territories in the European Neolithic. Proceedings of the XVII UISPP World Congress. 

Volume 3. Session A25d. p. 69-84. 

Valera, A.C. (2017), “The ‘Exogenous’ at Perdigões Approaching Interaction in the Late 4th and 

3rd Millennium BC in Southwest Iberia”, In BARTLHEIM, M.; BUENO RAMÍREZ, P.; KUNST, M. – 

Key resources and sociocultural developments in the Iberian Chalcolithic, p. 201-224. 

 

Lisboa, 7-6-2018 

 

_____________________________________ 

António Carlos Neves de Valera 

Coordenador do Programa Global de Investigação dos Perdigões 

Investigador Responsável dos Projectos: 

“Mobilidade e interacção na Pré-História Recente do Sul de Portugal: o papel dos centros de 

agregação”, aprovado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. 

“Temporalidades, arquitecturas e práticas ritualizadas nos Perdigões (Reguengos de 

Monsaraz)”, aprovado pela Direcção Geral do Património Cultural. 

 


