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CAPÍTULO V  

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

 

 

 

 

 

1. METODOLOGIA GERAL DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A identificação, previsão e avaliação dos impactes ambientais resultantes da 

implementação da conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte 

Chãos, considerando o seguinte: 

 

• As características intrínsecas do projeto e a fase em que se encontra; 

• A caracterização do estado atual do ambiente e a sua evolução na ausência do 

projeto. 

 

Foram identificados e caracterizados os principais impactes resultantes da implantação 

das infraestruturas do projeto relativamente aos Descritores Biofísicos, Ambientais e 

Socioeconómicos analisados na Caracterização do Ambiente Afetado pelo Projeto: 

 

• Geologia; 

• Solos e Uso do Solo; 

• Clima e alterações climáticas; 

• Recursos Hídricos; 

• Qualidade do Ar; 

• Ambiente Sonoro; 

• Gestão de Resíduos; 

• Biodiversidade e Sistemas Ecológicos; 

• Paisagem; 

• Socioeconomia  

• Saúde humana; 

• Ordenamento e Condicionantes; 

• Património. 

 

A delimitação da faixa para definição das áreas conforme definido no correspondente 

processo administrativo para expropriação ou constituição de servidão das áreas 

absolutamente necessárias para instalação e conduta e utilização durante o período de 

construção serão as seguintes: 
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• Faixa para expropriação ou constituição de servidão (instalação da conduta):  

10 metros, considerando 5 metros para cada lado do eixo da conduta; 

• Faixa para utilização temporária (depósito de terras, acessos, equipamentos, 

viaturas): 10 metros, adicionais à faixa anterior, sendo que até ao km 7+250 se 

localiza à direita da faixa de servidão (com duas exceções entre o km 4+500 e 

4+700 e entre o km 2+650 e o km 3+210, com o objetivo de reduzir a 

necessidade de abate de sobreiros) passando depois para o lado esquerdo. 

 

De referir que a faixa ocupada pela construção não se limita à zona estrita da 

implantação da vala para a conduta adutora mas deve assegurar os acessos por forma a 

permitir a execução da obra e assegurar todos os restabelecimentos, faixas de servidão 

para as diversas entidades, acesso aos diversos órgãos e caixas, etc. 

 

No entanto, não obstante a definição das faixas acima descritas, não é prevista a sua 

utilização quando impliquem a interferência com arbustos e árvores, designadamente o 

abate de sobreiros.  

 

Nesse sentido, o Empreiteiro deverá utilizar sempre que necessário a estrada de acesso 

à ETA de Morgavel, com vista à movimentação de máquinas e de pessoas e à execução 

dos trabalhos, devendo avaliar a necessidade de proceder ao corte parcial ou total da 

via. Os trabalhos deverão ser realizados de forma a provocar a menor alteração possível 

no trânsito automóvel, realizando-os por troços e de forma faseada, garantindo-se por 

exemplo a circulação alternada de viaturas. 

 

Por exemplo, entre os km 4+500 e 4+700 da conduta em projeto, assinalada na figura 

infra, a execução deverá ser realizada com recurso à estrada de acesso à ETA de 

Morgavel, prevendo-se o acesso alternado da via. 

 

FIG. V. 1 – Identificação de troço com utilização da estrada de acesso à ETA  

(km 4+500 a km 4+700 da conduta em projeto) (extrato do Desenho 2) 
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Deverá ser colocada sinalização a indicar a realização de obras e o corte total da via de 

circulação onde decorrem os trabalhos, se existir.  

 

Por exemplo, sensivelmente entre os km 2+650 e 3+210, a conduta adutora a construir 

desenvolve-se ao longo de um montado. Entre estes pontos, de modo a minimizar a 

interferência com os sobreiros, deverá o Empreiteiro prever o uso da estrada atual de 

acesso à ETA de Morgavel como faixa de trabalho, tendo assinalar como estrada 

alternativa de circulação, a estrada de terra existente, conforme assinado na figura infra.  

 

 

FIG. V. 2 – Identificação de estrada alternativa à estrada de acesso à ETA de Morgavel  

(entre os km 2+650 a km 3+210 da conduta em projeto) (extrato do Desenho 2) 

 

 

Nestes casos, deverão ser indicados os desvios alternativos. A zona de trabalhos será 

sempre sinalizada e delimitada. Com o decorrer da empreitada, a sinalização será 

sempre ajustada. Durante o período noturno serão mantidas todas as condições de 

segurança, sendo sempre garantida a circulação do trânsito automóvel.  

 

Todos estes aspetos deverão ser alvo de plano específico a ser apresentado e aprovado, 

no qual se licenciarão os desvios de trânsito propostos, a sinalização e policiamento, 

tendo presente a legislação em vigor e as normas técnicas das entidades 

concessionárias/responsáveis. 

 

Estrada alternativa 
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Descriminaram-se os impactes suscetíveis de ocorrerem durante a Fase de Construção e 

durante a Fase de Exploração, fases que apresentam características muito 

diferenciadas, na sua duração e na tipologia de intervenções. Embora não se perspetive 

a inversão total dos fatores que levaram à realização do Projeto, não sendo de prever, 

pelo menos a curto prazo, uma Fase de Desativação, tendo em conta que a legislação 

prevê que se aborde esta fase, a mesma foi considerada, sempre que possível, na 

avaliação de impactes e na proposta de medidas de mitigação, tendo-se optado por 

apresentar esta fase de forma individualizada, considerando os potenciais efeitos em 

todos os descritores. 

 

Será ainda avaliada a Alternativa Zero, ou seja, a não execução do projeto. 

 

Também de acordo com a legislação em vigor, foram analisados os Impactes Cumulativos 

do presente projeto com outros projetos que ocorram na região. Consideram-se os 

impactes que resultam do projeto, em associação com a presença de outros projetos, 

existentes ou previstos na zona em estudo, bem como dos projetos complementares ou 

subsidiários sobre os descritores ambientais onde esses impactes se afiguram mais 

relevantes. A análise dos impactes cumulativos é feita num capítulo individualizado. 

 

Relativamente á classificação dos impactes, a metodologia que se apresenta baseia-se 

numa análise ponderada, valorizando-se, por um lado, as características intrínsecas da 

ação de projeto impactante e por outro a magnitude dos seus efeitos ou impactes sobre 

o valor ou sensibilidade do descritor ambiental em análise. 

 

Nesta metodologia, a avaliação de impactes negativos ao nível dos diferentes descritores 

ambientais foi efetuada, ponderando a possibilidade do impacte, por um lado não estar 

sujeito à aplicação de medidas de minimização e, por outro lado, ponderando a 

implementação dessas medidas. 

 

Assim na avaliação dos impactes, e de modo a proporcionar uma noção global dos 

mesmos, utilizar-se-á a escala de classificação baseada nos seguintes parâmetros que 

permitira também chegar ao cálculo da Significância do Impacte: 
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Quadro V. 1 – Critérios utilizados para a Classificação de Impactes 

Critérios de Classificação Escala 

Valor 

(para o cálculo da 

significância) 

Sentido Positivo ou negativo Não aplicável 

Complexidade/efeito Direto, indireto Não aplicável 

Natureza transfronteiriça
 (1) Transfronteiriço 

Não transfronteiriço 
Não aplicável 

Probabilidade de Ocorrência 

Improvável/Pouco provável 

Provável 

Certo 

1 

2 

3 

Duração 

Temporário 

Permanente 

1 

2 

Frequência 

Raro 

Ocasional/Sazonal 

Diário 

1 

2 

3 

Reversibilidade 

Reversível 

Parcialmente reversível 

Irreversível 

1 

2 

3 

Magnitude 

Reduzida 

Moderada 

Elevada 

1 

2 

3 

Valor do recurso afetado e 

/ou sensibilidade ambiental 

da área do impacte 

Reduzido 

Moderado 

Elevado 

1 

3 

5 

Escala 

Confinado à instalação 

Não confinado mas localizado 

Não confinado 

1 

2 

3 

Capacidade de minimização 

ou compensação 

Minimizável 

Minimizável e compensável 

Não minimizável nem compensável 

1 

2 

3 

(1) - Tendo em conta a tipologia do projeto os impactes são sempre não transfronteiriços, pelo que este critério 

não será avaliado ao longo dos descritores 
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A classificação quanto à significância dos impactes ambientais é obtida a partir da soma 

dos valores atribuídos aos critérios de avaliação considerados, sendo: 

 

• Muito significativos se a pontuação ultrapassar os 22 valores; 

• Significativos se a pontuação for superior a 16 e igual ou inferior a 22 valores; 

• Não significativos se a pontuação for inferior ou igual a 16 valores. 

 

 

Para além dos descritores ambientais considerados na caracterização da situação de 

referência, neste capítulo considera-se ainda a Análise de Risco associada ao projeto. 

 

Após a avaliação de impactes por área temática é feita a síntese de impactes, incluindo 

os impactes cumulativos do projeto caso se justifiquem, tendo em conta outras 

ocorrências já verificadas ou previstas no mesmo território e que possam potenciar os 

impactes identificados nalguns descritores. 
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2. GEOLOGIA 

2.1 Metodologia 

Os principais impactes geológicos e geomorfológicos associados à implantação do 

projeto ocorrem na fase de construção e resultam da afetação irreversível das formações 

geológicas existentes, decorrentes das escavações necessárias à abertura da vala para 

a implantação da conduta adutora.  

 

Na avaliação dos impactes no meio geológico, considerou-se separadamente a fase de 

construção, a fase de exploração, a fase desativação e a Alternativa Zero. 

 

Foram utilizados como elementos de base para a análise, os elementos de projeto, com 

especial destaque para o Estudo Geológico e Geotécnico, apresentado no Anexo 2.3 do 

Volume 3 – Anexos Técnicos bem como toda a informação considerada no âmbito da 

caracterização da situação de referência. 

 

 

 

 

2.2 Fase de Construção 

Na fase de construção, os principais impactes diretos de natureza geológica estão 

essencialmente associados à realização das escavações necessárias à abertura da vala 

onde será implantada a conduta, que conduzirão à ocupação local e irreversível das 

formações geológicas existentes e à eventual afetação de formações com interesse 

comercial e/ou científico. Associadamente podem ocorrer também alterações 

temporárias com a abertura de acessos temporários de obra que poderão ter também 

alterações na geomorfologia local. 

 

No que respeita à afetação das formações geológicas, os impactes não se preveem 

significativos, atendendo ao facto da maior parte das formações interferidas não 

apresentarem interesse comercial e/ou científicos significativos. 

 

De acordo com os resultados obtidos nas sondagens realizadas, verifica-se que o 

traçado se irá desenvolver maioritariamente na formação Plistocénica/Plio-Plistocénica 

constituída por areias com algum silte e/ou argila e pontualmente na formação aluvionar 

(Sondagem S4) e nos xistos do Câmbrico (sondagens S1 (Novo), S2, S3 e Poço 1). 

Atendendo aos resultados das sondagens realizadas, verifica-se pelos valores 

característicos dos ensaios SPT, que a escavação apresenta comportamento terroso, 

sendo escavável por meios mecânicos convencionais. 

 

Dada a natureza dos solos e à profundidade a que se prevêem as escavações, na ordem 

dos 2 a 5,5 m, será necessário recorrer a meios de entivação para a execução das valas. 

À data da realização das sondagens foi detetada água entre 3.5-7.5 m, nos piezómetros 

instalados. Tendo em conta as cotas de implantação da conduta, em princípio esta não 

deve interferir com os trabalhos de escavação. Contudo, se este for intercetado, devem-

se prever trabalhos de bombagem adequados para a sua eliminação. 
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De acordo com os resultados dos ensaios laboratoriais, os materiais terrosos 

provenientes da escavação (excluindo o horizonte superficial de solos de aterro) 

corresponderão maioritariamente a solos granulares, A – 1 ou A – 2, por vezes com 

fração siltosa associada, que poderão vir a ser reutilizados em aterro. 

 

Os impactes serão assim negativos, diretos, permanentes, ocasionais, 

potencialmente reversíveis, de magnitude reduzida e não significativos.  

 

Relativamente à construção da Ligação à Cisterna de água tratada da ETA (km 0+000), 

da Câmara de Medidor de caudal no recinto da ETA (0+010),travessia sobre a ribeira da 

junqueira (km 5+511/km 5+146), Câmara ligação entre as adutoras (5+353), travessia 

aérea sobre a esteira do carvão (km 6+162/km 6+157), travessia sob o acesso à rotunda 

das Palmeiras (Perfuração horizontal)., travessia sobre a EN120-4 e gasoduto da REN 

(perfuração horizontal) e câmara de medição de caudal ao km 9+100, os impactes serão 

negativos, diretos, permanentes, ocasionais, potencialmente reversíveis, de 

magnitude reduzida e não significativos, dadas as soluções técnicas adotadas. De 

forma a tornar esta avaliação mais explícita, de seguida descreve-se sucintamente as 

soluções adotadas para cada uma destas situações  

 

A travessia da Ribeira da Junqueira será à vista - aérea e será realizada numa solução 

independente da infraestrutura existente, recorrendo a estrutura metálica e pilares de 

betão armado. Possui a montante da travessia uma descarga de fundo (perfil 70 –  

km 5111.073) e uma ventosa a jusante (perfil 72 – km 5146.035) seguida de uma nova 

descarga de fundo (perfil 74 – km 5156.716). A partir deste ponto a nova conduta 

adutora terá um perfil ascendente até à travessia sobre a conduta adutora existente, 

ponto a partir do qual da implantação da nova conduta adutora passará a ser realizada 

do lado direito. 

 

A travessia da nova conduta adutora da Esteira de Carvão, será realizada por recurso a 

solução aérea, em face da existência de uma instalação de abastecimento de água da 

Câmara Municipal de Sines, sobre a galeria existente sob a esteira para o efeito. Na 

travessia da Esteira do Carvão foram adotados os mesmos princípios da Travessia da 

Ribeira da Junqueira mas aplicada num vão inferior com o valor de 9,30 m. Será adotado 

um tubo em aço com o diâmetro exterior de 813 mm e espessura de parede de 12,5 mm 

com uma ventosa a montante. 

 

No acesso oeste à Rotunda das Palmeiras, a travessia da nova conduta adutora será 

realizada por via subterrânea, recorrendo a metodologias sem abertura de vala, 

recorrendo à técnica de perfuração horizontal dirigida, ou outra equivalente. Prevê-se a 

instalação de uma tubagem de encamisamento em aço, Ø1200, desenvolvendo-se a 

conduta adutora no seu interior em FFd, DN 800, com juntas travadas, bem como o 

tritubo para instalação do cabo de fibra ótica. 

 

Nas extremidades das travessias, prevê-se a construção de câmaras de inspeção, em 

betão armado. Estas câmaras serão definidas e executadas em conformidade com 

metodologia adotada pelo empreiteiro.  



  
 

EIA da Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos 

Vol. 2 – Relatório Síntese Capítulo V 
Rev.01 Fevereiro 2019 

9

 

 

Entre km 8251.069 e o km 8342.428, a nova conduta adutora interseta duas 

infraestruturas: a estrada EN120-4 (IP8), da Infraestruturas de Portugal e o gasoduto 

Sines/Setúbal que integra na Rede Nacional de Transporte de Gás Natural, da REN, com 

diâmetro nominal de 800 mm. Neste ponto, a conduta adutora passará do lado sul para o 

lado norte da estrada, atravessando simultaneamente o gasoduto. 

 

Para minimizar a afetação da EN120-4 e do gasoduto pelos trabalhos de construção da 

nova conduta adutora, prevê-se que a travessia seja também realizada por via 

subterrânea, por recurso a metodologia sem abertura de vala, recorrendo às técnicas de 

perfuração horizontal dirigida, ou outra equivalente, que garanta o cumprimento das 

cotas definidas. 

 

Prevê-se a instalação de uma tubagem de encamisamento em aço, Ø1200, 

desenvolvendo-se a conduta adutora no seu interior em FFd, DN 800, com juntas 

travadas, bem como o tritubo para instalação do cabo de fibra ótica. 

 

De referir que em algumas situações, mais concretamente no atravessamento da rotunda 

das Palmeiras e da EN120-4 e do gasoduto Sines – Setúbal, estão previstas sondagens 

complementares em fase de obra para confirmar a caraterização geológico-geotécnica. A 

execução da perfuração deverá ser acompanhada por um especialista em 

geologia/geotécnica que, deverá avaliar as características das terras que resultarem da 

perfuração, de modo a validar a exequibilidade da solução adotada no projeto, 

nomeadamente devido à potencial mudança da resistência do terreno interessado. 

 

Assim, com a adequada adoção das medidas de minimização, considera-se que os 

impactes sobre a geologia serão negativos, permanentes, parcialmente reversíveis, 

pouco significativos e de magnitude reduzida, pois não existirá uma inviabilização de 

qualquer recurso. 

 

Relativamente aos acessos de obra, procurou-se sempre que possível utilizar os acessos 

existentes que permitem a acessibilidade a cada um dos locais da obra que são 

adequados em todas as situações. Posto isto, consideram-se que os impactes 

associados aos acessos á obra são inexistentes. 

 

No Quadro V. 2 apresenta-se a classificação dos impactes identificados face à análise 

efetuada para a fase de construção da conduta adutora. Dele se conclui que os impactes 

na fase de construção, no descritor geologia se podem classificar de negativos e 

diretos mas não significativos. 

 

 

 

 

2.3 Fase de Exploração 

Nesta fase não são expectáveis impactes na geologia e geomorfologia decorrentes da 

presença e funcionamento da conduta adutora, uma vez que a manutenção da mesma 

não exigirá intervenções no substrato geológico. Da mesma forma, em termos de risco 

sísmico, constata-se que o projeto está implantado numa região de risco sísmico 

elevado, tendo o projeto sido desenvolvido em consonância com essa situação. 
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Relativamente à presença, funcionamento e manutenção da Ligação à Cisterna de água 

tratada da ETA (km 0+000), da Câmara de Medidor de caudal no recinto da ETA 

(0+010),travessia sobre a ribeira da junqueira (km 5+511/km 5+146), Câmara ligação 

entre as adutoras (km 5+353), travessia aérea sobre a esteira do carvão (km 6+162/ 

km 6+157), travessia sob o acesso à rotunda das Palmeiras (Perfuração horizontal), 

travessia sobre a EN120-4 e gasoduto da REN (perfuração horizontal) e câmara de 

medição de caudal ao km 9+100, não se perspetivam impactes sobre o descritor em 

análise. 

 

Desta forma, não se perspetivam impactes resultantes do funcionamento da conduta 

adutora, na fase de exploração do projeto, sobre o descritor em análise. 

 

Classificam-se assim os impactes neste descritor, na fase de exploração, de 

inexistentes. 

 

 

 

 

2.4 Fase de Desativação 

As infraestruturas estão projetadas para uma longa vida útil sendo muitas vezes sujeitas 

a ações de remodelação/atualização pelo que não é possível prever o horizonte temporal 

para a sua desativação.  

 

Os impactes serão assim semelhantes aos descritos para a fase de construção, incluindo 

os acessos provisórios, que tal como referido anteriormente corresponde na sua maioria 

à utilização de acessos já existentes. 

 

Prevê-se que o impacte geológico e geomorfológico associado à remoção das 

infraestruturas seja não significativo, à semelhança do que ocorre com a fase de 

construção, já que apenas se prevê que seja efetuada uma escavação de profundidade 

para retirada da conduta e que as depressões criadas pela remoção da conduta e das 

infraestruturas associadas, sejam depois cobertas com terra de forma a repor a 

superfície natural do terreno. 

 

No Quadro V. 3 apresenta-se a classificação dos impactes identificados para esta fase, 

os quais são classificados de negativos, ocasionais, reversíveis, diretos, não 

significativos e de magnitude reduzida. A desocupação das áreas onde se localizam 

as infraestruturas terão um impacte positivo, direto e não significativo e de 

magnitude reduzida.  

 

 

 

 

2.5 Alternativa Zero 

No que respeita à geologia, a não concretização do projeto em estudo mantém as 

características descritas na situação de referência, não conduzindo a qualquer impacte. 
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Quadro V. 2 – Classificação de Impactes para o descritor Geologia na Fase de Construção 

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 

Afetado / 

Sensibilidade 

Ambiental da Área 

Afetada 

Escala 

Capacidade 

de 

Minimização 

Significado 

Afetação das formações 

geológicas devido às 

escavações e construções 

para implantação das 

infraestruturas (abertura de 

vala para implantação 

conduta, câmaras, descargas 

de fundo, marcos para 

ventosas, travessia com 

perfuração horizontal) 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 

reversível 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(13) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 

Quadro V. 3 – Classificação dos Impactes para o descritor Geologia para a Fase de Desativação 

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 

Afetado / 

Sensibilidade 

Ambiental da Área 

Afetada 

Escala 

Capacidade 

de 

Minimização 

Significado 

Afetação das formações 

geológicas devido à 

desmontagem das 

infraestruturas (abertura de 

vala para implantação 

conduta, câmaras, descargas 

de fundo, marcos para 

ventosas, travessia com 

perfuração horizontal) 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Desocupação das áreas onde 

se localizam as 

infraestruturas (conduta, 

câmaras, descargas de 

fundo, marcos para ventosas) 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido  

(1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(+) NS 

(14) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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3. SOLOS E USO DO SOLO 

3.1 Solos 

3.1.1 Metodologia 

O projeto em causa implica a construção da Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e 

o Reservatório de Monte Chãos numa extensão de cerca de 9490 metros. 

 

A avaliação dos impactes nos solos baseou-se na identificação dos potenciais impactes 

decorrentes da implantação da conduta adutora e da sua avaliação qualitativa com base 

nas características dos solos existentes na área.  

 

Na avaliação de impactes, a afetação temporária ou permanente de solos, tem uma 

importância diferente consoante o valor agrícola e erosivo dos solos em causa. Os solos 

identificados apresentam um reduzido a médio potencial agrícola, uma suscetibilidade à 

erosão média a elevada e uma permeabilidade reduzida a média. Desta forma, os solos 

identificados apresentam um valor essencialmente reduzido, podendo pontualmente ser 

considerado médio. 

 

Nesta avaliação é tida em consideração, para além da capacidade de uso dos solos, as 

características do projeto e as principais ações previstas em cada uma das fases de 

intervenção. 

 

Para a fase de exploração foram identificadas as ações suscetíveis de provocarem 

impactes no solo, correspondendo na generalidade às possíveis atividades de 

manutenção da Conduta Adutora. 

 

Nesta avaliação de impactes é ainda considerada a fase de desativação, cuja tipologia 

de impactes é idêntica à fase de construção e avaliada a Alternativa Zero. 

 

 

 

 

3.1.2 Fase de Construção 

Na fase de construção de uma Conduta Adutora, a principal atividade passível de originar 

impactes nos solos é avaliada tendo em consideração, o valor dos solos, face às 

principais ações previstas na fase de construção, nomeadamente: 

 

• Abertura da vala e colocação da conduta; 

• Instalação das estruturas de apoio; 

• Travessias aéreas sobre a Ribeira da Junqueira e a Esteira de Carvão da EDP;  

• Perfurações horizontais dirigidas sob o acesso à Rotunda das Palmeiras e sobre 

a EN120-4 e gasoduto REN); 

• Implantação da faixa de construção temporária e faixa de servidão para a fase de 

exploração; 

• Instalação do estaleiro de obra; 

• Derrames acidentais de substâncias poluentes. 
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Associado á construção considera-se a afetação de 15 metros de ocupação, que integra 

os 5 m para cada lado da eixo da conduta, que serão a faixa de servidão e á área de 

trabalho temporária, de cerca de 10 m, na envolvente, da faixa ocupada pela própria vala 

que não excede os 5 m, na qual se efetuará a circulação da maquinaria e a execução de 

todos os trabalhos inerentes às ações de escavação / montagem. 

  

De referir que a faixa ocupada pela construção não se limita à zona estrita da 

implantação da vala para a conduta adutora mas deve assegurar os acessos por forma a 

permitir a execução da obra e assegurar todos os restabelecimentos, faixas de servidão 

para as diversas entidades e acesso aos diversos órgãos e caixas. 

 

Para além da reabilitação que está já prevista na zona da estrada de acesso à ETA de 

Morgavel, serão assegurados os restabelecimentos à circulação atual por forma a não 

provocar constrangimentos à população local. Idêntico cuidado será adotado com os 

caminhos florestais e caminhos de pé posto existentes. 

 

Para além da própria mobilização do solo, poderão ocorrer fenómenos de erosão 

associados à desmatação e escavação, pela exposição dos solos expostos aos 

elementos erosivos, nomeadamente ao vento e ao escoamento de águas pluviais. 

 

No Quadro V. 4, apresentam-se as famílias de solos com ocorrência no corredor da área 

em estudo (FIG. IV. 6 do Capítulo IV), ainda que nos impactes sejam apenas analisados 

os impactes associados á área afetada temporariamente na fase de construção e a área 

a afetar permanentemente.  

 

Quadro V. 4 – Famílias de solos identificadas  

Solos Km 

Câmbissolos êutricos • 0+00 a 6+050 

Podzois orticos associados a regossolos 

eutricos 
• 6+050 a 9+479 

 

 

Face aos valores de afetação envolvidos e ao valor agrícola dos solos, o impacte 

associado à instalação da conduta, durante a fase de construção, é classificado de 

negativo e direto. Este impacte será temporário nas áreas afetas à construção que são 

posteriormente recuperadas, e permanente no local de colocação da conduta. 

 

No que respeita à sua significância, esta dependerá do local onde será instalada a 

conduta e nomeadamente pela afetação de solos de maior valor agrícola e maior 

suscetibilidade à erosão. 
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Estes solos estão na sua maioria inseridos em classes cuja capacidade de uso se insere 

na Classe D, tratando-se de solos com limitações severas, com riscos de erosão muito 

elevados, não suscetível de utilização agrícola, severas a muito severas limitações para 

pastagens, matos e exploração florestal / servindo apenas para vegetação natural, 

floresta de proteção / de recuperação / não suscetível de qualquer utilização  

(Quadro V. 5). 

 

De referir que os solos de capacidade B possuem possibilidade de utilização agrícola.  

 

Quadro V. 5 – Afetação da Capacidade de Uso inerente à construção da conduta adutora 

Capacidade de Uso km  

B – Limitações moderadas com riscos 

de erosão no máximo moderados, 

suscetível de utilização agrícola 

moderadamente intensiva 

9+250 a 9+490 

D – Limitações severas com riscos de 

erosão no máximo elevados a muito 

elevados, não suscetível de utilização 

agrícola, salvo casos muito especiais e 

poucas ou moderadas limitações para 

pastagens, exploração de matos e 

exploração 

0+000 a 4+500 

6+250 a 9+250 

E – Limitações muito severas riscos de 

erosão muito elevados, não suscetível 

de utilização agrícola, severas a muito 

severas limitações para pastagens, 

matos e exploração florestal / servindo 

apenas para vegetação natural, floresta 

de proteção / de recuperação / não 

suscetível de qualquer utilização 

4+500 a 6+250 

 

 

Desta forma, atendendo à tipologia de solos ocorrentes, bem como à reduzida área a 

afetar permanentemente, os impactes na fase de construção apesar de negativos, e 

diretos são não significativos (Quadro V. 6). 

 

Tratam-se de impactes reversíveis ou potencialmente reversíveis e de caráter 

temporário / permanente, sendo que a sua magnitude é reduzida. 

 

Os acessos às áreas de trabalho far-se-ão a partir dos acessos já existentes, tal como 

referido anteriormente.  

 

Refira-se que os solos de maior aptidão agrícola local, apenas ocorrem muito 

pontualmente na área do corredor em estudo. Da análise da Carta Síntese de 

Condicionantes, onde se apresenta a distribuição das áreas de RAN no corredor, 

constata-se que o projeto interfere com esta condicionante, apenas de forma muito 

pontual.  
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A afetação de áreas com maior valor agrícola, ou seja, as classificadas como áreas de 

RAN afetadas constata-se que o projeto interfere com esta condicionante, mais 

concretamente na envolvente da ribeira da Junqueira e na parte final do traçado 

preconizado para implantação da conduta. Constata-se que na globalidade a afetação de 

áreas de RAN consubstancia um impacte negativo e significativo, pelo caráter pontual 

do impacte, sendo de referir que no caso da ribeira da junqueira não existe uma afetação 

direta desta condicionante na medida que a travessia será aérea.  

 

Desta forma todas as licenças, concessões, aprovações e autorizações administrativas 

relativas a utilizações não agrícolas de solos integrados na RAN carecem de prévio 

parecer favorável das entidades competentes, nos termos da legislação em vigor. 

 

Na fase de construção poderão ainda ocorrer derrames acidentais de substâncias 

poluentes, no âmbito da circulação e funcionamento de maquinaria ou com a rejeição de 

efluentes dos estaleiros. Este risco, no caso concreto do projeto em estudo, pode 

considerar-se reduzido ou mesmo nulo, uma vez que as viaturas e maquinaria deverão 

cumprir as normas requeridas para as suas características de utilização para além do 

facto de ser vedada ao adjudicatário da obra, qualquer ação de manutenção incluindo 

mudanças de óleo na obra e no interior do estaleiro. 

 

No estaleiro serão colocados contentores para a triagem e o armazenamento temporário 

de resíduos e será dada formação adequada aos trabalhadores sobre a gestão de 

resíduos. 

 

Conforme já referido anteriormente, a maior parte da conduta localizar-se-ão em solos de 

reduzido valor agrícola (capacidade de uso inseridas nas Classes D e E de Utilização 

Agrícola Reduzida). Desta forma, atendendo à tipologia de solos ocorrentes, bem como à 

reduzida área a afetar permanentemente os impactes na fase de construção apesar de 

negativos e diretos são não significativos (Quadro V. 6). 

 

As áreas de implantação dos estaleiros de obra e a eventual criação de local de depósito 

de terras sobrantes provenientes das escavações (elementos temporários) poderão 

também provocar impactes nos solos, nomeadamente a sua potencial compactação. A 

implantação dos estaleiros constitui assim, uma afetação temporária que provocará 

impactes negativos, diretos, temporários e não significativos, na medida em que os 

mesmos serão instalados em áreas já infraestruturadas (Quadro V. 6). 

 

As áreas de estaleiro selecionadas localizam-se, em locais previamente infraestruturados 

existentes, evitando afetações adicionais do solo. Para além disso e caso se justifique, 

no final da obra, serão previstas medidas de descompactação do solo.  

 

No Quadro V. 6 apresenta-se a caracterização genérica dos impactes identificados. 
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Quadro V. 6 – Classificação dos Impactes para o Descritor Solos na Fase de Construção 

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 

Afetado/ 

Sensibilidade 

Ambiental da Área 

Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Afetação de solos de reduzido 

valor agrícola, associada à 

instalação das infraestruturas 

-conduta, câmaras, descargas 

de fundo, marcos para 

ventosas - (mobilização do 

solo, fenómenos de erosão, 

compactação do solo) 

Certo 

(3) 

Temporário / 

Permanente

(1/2) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 

reversível 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12/13) 

Afetação de solos de elevado 

valor agrícola, associada à 

instalação das infraestruturas 

-conduta, câmaras, descargas 

de fundo, marcos para 

ventosas - (mobilização do 

solo, fenómenos de erosão, 

compactação do solo)) 

Certo 

(3) 

Temporário / 

Permanente

(1/2) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 

reversível 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Moderada 

(3) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável e 

compensável 

(2) 

(-) NS/S 

(15/16) 

Afetação de solos associada à 

instalação do estaleiro 

(compactação) 

Pouco Provável 

(1) 

Temporário 

(1) 

Raro  

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(8) 

Eventual contaminação de 

solos devido a derrames 

acidentais 

Pouco Provável 

(1) 

Temporário 

(1) 

Raro 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido a 

Moderado 

(1/3) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(8/11) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS)) 
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3.1.3 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração da Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e o 

reservatório de Monte Chãos, a vegetação natural ou eventualmente plantada pelos 

proprietários dos terrenos nas áreas envolventes do local onde será implantada a 

conduta tenderá gradualmente a fixar o solo e acabará por anular os efeitos erosivos. 

 

Por outro lado, as operações de manutenção e reparação eventualmente necessárias 

nesta fase serão muito limitadas e restritas, envolvendo um reduzido número de 

trabalhadores, pelo que não é expectável a ocorrência de impactes no solo durante a 

fase de exploração com qualquer expressão. 

 

Sendo assim e no cômputo geral, na fase de exploração prevê-se que os impactes nos 

solos sejam inexistentes. 

 

 

 

3.1.4 Fase de Desativação 

Na eventual desativação da conduta adutora em estudo, os principais impactes devem-

se à compactação do solo, provocada pela circulação das máquinas e trabalhadores e 

que são necessários à remoção das infraestruturas. 

 

No entanto, e dado tratarem-se de intervenções pontuais e localizadas (Quadro V. 7), os 

impactes temporários no solo prevêem-se negativos, diretos, temporário, confinado à 

instalação mas, não significativos e de magnitude reduzida. 

 

Após esta intervenção, os impactes permanentes prevêem-se positivos e permanentes 

pela desocupação das áreas onde se localizava a conduta adutora, sendo não 

significativos e de magnitude reduzida, face à reduzida área e confinamento da ação. 

 

 

 

3.1.5 Alternativa Zero 

No que respeita ao solo, a não concretização do atual projeto manterá no geral o descrito 

na situação de referência. 
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Quadro V. 7 – Classificação de Impactes para o Descritor Solos na Fase de Desativação  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Afetação de solos, 

associada à circulação de 

máquinas e trabalhadores 

(compactação) 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido  

(1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Desocupação das áreas 

onde se localiza a conduta 

e infraestruturas de apoio 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido  

(1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(+) NS 

(14) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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3.2 Uso do Solo 

3.2.1 Metodologia  

De igual modo ao efetuado para os solos, avaliam-se agora os impactes sobre os 

respetivos usos. 

 

Nesta avaliação são tidos em consideração, além do uso atual dos solos, as 

características do projeto e as principais ações previstas em cada uma das fases de 

intervenção. 

 

 

 

3.2.2 Fase de Construção 

Durante a fase de construção os impactes no uso do solo decorrem das seguintes 

intervenções a realizar: 

 

• Abertura da vala e colocação da conduta; 

• Instalação das estruturas de apoio; 

• Travessias aéreas sobre a Ribeira da Junqueira e a Esteira de Carvão da EDP;  

• Perfurações horizontais dirigidas sob o acesso à Rotunda das Palmeiras e sobre 

a EN120-4 e gasoduto REN); 

• Implantação da faixa de construção temporária e faixa de servidão para a fase de 

exploração; 

• Instalação do estaleiro de obra.  

 

A significância do impacte dependerá da área afetada, bem como do valor dos usos 

locais. 

 

Estas ações responsáveis pela alteração dos usos iniciam-se com a decapagem dos 

solos dos vários usos atravessados pelo traçado e pelas estruturas de apoio.  

 

No caso da conduta, à abertura da vala, que não terá uma largura superior a 2 m, 

envolvendo assim menos de 5 metros para estes trabalhos a que acresce a faixa de      

10 m, onde são colocados as máquinas e materiais de apoio. No final, a vala será 

novamente tapada, sendo possível o restabelecimento dos usos existentes, com exceção 

de coberto arbóreo numa faixa de servidão correspondente a 5 m para cada lado do eixo 

da via. 

 

Nas travessias aéreas, haverá afetação dos usos existentes apenas nos locais das 

sapatas dos pilares metálicos que sustentam os trechos verticais da nova conduta, para 

passar sobre a ribeira da Junqueira ou pela Esteira de Carvão. 

 

No caso das estruturas de apoio, incluindo as usadas para a perfuração horizontal 

dirigida, a afetação é ligeiramente superior, em função das dimensões das bases destas 

estruturas. 
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No quadro seguinte identificam-se os usos do solo ao longo do traçado, na sua afetação 

direta e na faixa temporária de construção. A bold estão as várias estruturas de apoio ou 

as situações onde as metodologias para a conduta são diferentes da maioria do traçado. 

 

Quadro V. 8 – Usos do Solo ao longo do Traçado da Nova Conduta 

km Troço/Infraestrutura 
Situação no 

terreno 
Afetação Direta Faixa Construção 

0+000 
Ligação à Cisterna de água 

tratada da ETA 

Enterrada e Acima 

do solo 
Equipamento Equipamento 

0+010 
Câmara de Medidor de caudal 

no recinto da ETA 

Enterrada e Acima 

do solo 

(34 m
2
) 

Matos Matos 

0+000-0+200 Segue na berma da estrada Enterrada Matos Matos 

0+200-0+216 Segue na berma da estrada Enterrada Matos + Caminho Matos 

0+216-0+400 Segue na berma da estrada Enterrada Matos+ Caminho 
Matos + Caminho + 

Agrícola 

0+400-1+525 Segue na berma da estrada Enterrada 
Matos + Caminho + 

Eucaliptal 

Matos + Caminho + 

Agrícola + Eucaliptal 

1+525-1+725 Segue na berma da estrada Enterrada Caminho + Eucaliptal Eucaliptal + Caminho 

1+725-2+050 Segue na berma da estrada Enterrada Caminho + Eucaliptal Eucaliptal + Caminho 

2+050-2+650 Segue na berma da estrada Enterrada Caminho Eucaliptal + Caminho 

2+650 Descarga de fundo Enterrada Caminho Caminho 

2+707 Marco para Ventosa Enterrada Caminho Caminho 

2+650-2+875 Segue debaixo da estrada Enterrada Pavimento alcatroado Caminho + Sobreiros 

2+875-3+274 Segue debaixo da estrada Enterrada Pavimento alcatroado 
Sobreiro + Caminho + 

Eucaliptal 

3+274-3+319 Segue debaixo da estrada Enterrada Pavimento alcatroado 
Eucaliptal + Caminho + 

Matos 

3+319-4+912 Segue na berma da estrada Enterrada Matos 

Matos + Área Social + 

Caminho + Agrícola + 

Eucaliptal 

4+912-5+100 Segue debaixo da estrada Enterrada Pavimento alcatroado 
Agrícola + Vegetação 

Ripícola 

5+111 Descarga de fundo Enterrada Pavimento alcatroado 
Agrícola + Vegetação 

Ripícola 

5+111-5+146 Travessia Rib. da Junqueira 

Travessia aérea. 

Acima do solo 

(35 m extensão) 

Pavimento alcatroado + 

Agrícola (sapatas) 

Agrícola + Vegetação 

Ripícola 

5+146 Marco para Ventosa Enterrada Pavimento alcatroado 
Agrícola + Vegetação 

Ripícola 

5+156 Descarga de fundo Enterrada Pavimento alcatroado Agrícola + Sobreiros 

 (Cont.) 
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(Cont.) 

km Troço/Infraestrutura 
Situação no 

terreno 
Afetação Direta Faixa Construção 

5+146-5+349 Segue na berma da estrada Enterrada Agrícola + Matos 
Sobreiros + Matos + 

Pavimento alcatroado 

5+353 
Câmara de ligação entre as 

adutoras 

Enterrada e Acima 

do solo (30 m
2
) 

Matos + Pavimento 

alcatroado 
Matos 

5+353-5+529 Segue na berma da estrada Enterrada Matos Matos + Área Industrial 

5+529-5+559 

Atravessa o arruamento e entra 

em zona de matos/pinhal, indo ± 

paralelo ao IC4, passando para o 

lado esquerdo da conduta 

existente 

Enterrada 
Matos + Pavimento 

alcatroado 
Matos 

5+559-5+565 
Travessia sobre a Adutora 

existente 

Enterrada e Acima 

do solo 

(6 m extensão) 

Matos Matos 

5+565-5+615 Segue na berma da estrada Enterrada Matos Matos 

5+615 Descarga de fundo Enterrada Matos Matos 

5+615-6+157 

Paralelo à vedação da Central 

Termoelec. Sines, no interior do 

pinhal existente. Atravessa 

parque estacionamento da EDP 

Enterrada 

Matos + Pavimento 

alcatroado + Pinhal 

Manso (a partir  

km 5+900) 

Matos + Pavimento 

alcatroado + Pinhal 

Manso 

6+162-6+174 
Travessia sobre a Esteira de 

Carvão (EDP) 

Travessia aérea. 

Acima do solo (12 

m extensão) 

Área Industrial + 

Pavimento alcatroado 

Pinhal Manso + Área 

Industrial 

6+189-6+500 Segue debaixo da estrada Enterrada Pavimento alcatroado 
Pavimento alcatroado + 

Matos 

6+500-6+525 Segue debaixo da estrada Enterrada Pavimento alcatroado Matos 

6+525 Descarga de fundo Enterrada Pavimento alcatroado Matos 

6+596 Marco para Ventosa Enterrada Pavimento alcatroado Matos 

6+525-6+900 Segue debaixo da estrada Enterrada Pavimento alcatroado Matos + Caminho 

6+900-6+975 
Segue debaixo da estrada; 

Atravessa debaixo ponte comboio 
Enterrada Pavimento alcatroado Matos 

6+939 Descarga de fundo Enterrada Pavimento alcatroado Matos 

6+975 Marco para Ventosa Enterrada Pavimento alcatroado Matos 

6+975-7+100 Segue debaixo da estrada Enterrada Pavimento alcatroado Matos 

7+100-7+240 Segue debaixo da estrada Enterrada Pavimento alcatroado Matos 

7+128 Descarga de fundo Enterrada Pavimento alcatroado Matos 

7+240-7+761 

Faz curva de 45º para a direita e 

atravessa terrenos agrícolas indo 

na berma da M1144 

Enterrada 
Matos + Agrícola  

(mt pouco) 
Matos + Caminho 

7+761-7+821 

Travessia sob o acesso à 

Rotunda das Palmeiras 

(Perfuração horizontal) 

Enterrada e Acima 

do solo 

(Instalações de 

acesso – a definir) 

Matos (Inic) + Agrícola 

(Fim) 

Matos + Pavimento 

alcatroado + Agrícola 

 (Cont.) 
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(Cont.) 

km Troço/Infraestrutura 
Situação no 

terreno 
Afetação Direta Faixa Construção 

7+820-7+900 Segue na berma da estrada Enterrada Agrícola Agrícola 

7+950 
Câmara de derivação para 

Booster (zona agrícola) 
Enterrada Agrícola Agrícola 

7+900-8+250 Segue na berma da estrada Enterrada Agrícola Agrícola 

8+250-8+339 

Travessia sob a EN120-4 e 

gasoduto REN (Perfuração 

Horizontal) 

Enterrada e Acima 

do solo 

(Instalações de 

acesso - Montante  

54.5 m
2
; Jusante 

13,5 m
2
) 

Agrícola (Inic) + 

Agrícola (Fim) 

Agrícola + Sobreiros + 

Pavimento alcatroado + 

Matos 

8+339-8+400 

Inflete para a esquerda (90º, 

8+342) e novamente para N 

(8+412) 

Enterrada 
Agrícola + Pavimento 

alcatroado 

Agrícola + Pavimento 

alcatroado 

8+412-8+875 Segue debaixo da estrada Enterrada Pavimento alcatroado 
Agrícola + Pavimento 

alcatroado 

8+875-9+100 
Curva à direita (45º). Atravessa 

zonas agrícolas 
Enterrada Agrícola Agrícola 

9+100 Câmara de medição de caudal 
Enterrada e Acima 

do solo (36 m
2
) 

Agrícola Caminho + Agrícola 

9+116-9+274 
Curva à esquerda (90º) e segue 

debaixo da estrada 
Enterrada Caminho Caminho + Agrícola 

9+274-9+330 

Curva à direita (90º); Um 

pequeno troço na berma do lado 

esq e depois sob o arruamento 

até ao fim 

Enterrada 
Agrícola + Área Social + 

Caminho 
Caminho + Agrícola 

9+475 Casa das águas Enterrada Equipamento Equipamento 

Legenda: D – à direita do eixo da conduta; E – à esquerda do eixo da conduta (de montante para jusante) 

Nota: Pavimento alcatroado corresponde à Classe “Espaço canal” 

 

 

Conforme é possível verificar, as classes de usos mais prevalentes são áreas já 

existentes, em forma de estradas alcatroadas ou caminhos existentes, os matos e as 

zonas agrícolas. Existem igualmente alguns pequenos trechos em eucaliptal, pinhal, 

montado de sobro e outras zonas impermeabilizadas (equipamento ou área industrial), 

mas com pouco significado. 

 

O impacte das ações de construção é mais negativo para as áreas agrícolas, sobretudo 

pela afetação temporária dos terrenos no caso da vala e permanente no caso das 

estruturas de apoio, embora nestas últimas as afetações sejam de reduzida dimensão. 

 

Após o fecho das valas, os usos do solo atuais pode ser restabelecido, inclusive na área 

agrícola, desde que não sejam instaladas culturas permanentes (coberto arbóreo) na 

faixa de servidão de 5 m para cada lado do eixo da via. 

 

Os impactes são assim negativos, diretos, locais, temporários ou permanentes, 

reversíveis ou irreversíveis, de magnitude reduzida e não significativos. 
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Quanto ao estaleiro, prevê-se a sua implantação em áreas pertencentes à AdSA, já 

impermeabilizadas, pelo que não são expectáveis impactes adicionais nos usos 

existentes. Poderão ser necessários estaleiros de menor dimensão junto às travessias 

por perfuração horizontal dirigida, podendo ocupar zonas de matos, mas 

maioritariamente serão zonas agrícolas. De qualquer modo, em ambas as situações, os 

impactes serão temporários e reversíveis, para além de locais, diretos, reduzidos e 

não significativos. 

 

No quadro seguinte, sintetizam-se estes impactes, determinando-se a sua significância. 

 

 

 

3.2.3 Fase de Exploração 

Não se espera que haja necessidade de ações de manutenção a curto e médio prazo, e 

caso sejam necessárias, serão efetuadas a partir das Câmaras de visita ou em zonas 

muito localizadas e limitadas temporariamente.  

 

Na faixa de servidão prevista para esta infraestrutura não poderá ser plantado qualquer 

cultura permanente. As áreas agrícolas da área de estudo são de sequeiro e algumas de 

regadio, pelo que não se esperam impactes negativos nestes usos. 

 

Os impactes das ações de manutenção são assim negativos, diretos, temporários, 

reversíveis, reduzidos e não significativos. 

 

 

 

3.2.4 Fase de Desativação 

Apesar das infraestruturas estarem projetadas para uma longa vida útil, sendo muitas 

vezes sujeitas a ações de remodelação / atualização neste estudo contemplou-se a 

probabilidade de tal ocorrer. 

 

Os impactes serão assim semelhantes aos descritos para a fase de construção. 

 

No entanto, e dado tratarem-se de intervenções pontuais e localizadas, os impactes 

serão temporários, negativos, diretos, confinados à instalação e de magnitude 

reduzida (Quadro V. 11). 

 

Após esta intervenção os impactes permanentes serão positivos, pela desocupação das 

áreas onde se localizava a conduta adutora. 

 

 

 

3.2.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero implica a não concretização do projeto, mantendo-se as características 

atuais do local. 
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Quadro V. 9 – Classificação de Impactes para o Descritor Uso do Solo na Fase de Construção 

Impacte 
Probabilidade de 

Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Afetação 

dos usos 

existentes 

Vala 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida (1) Reduzido (1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Estruturas 

de apoio 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diário  

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida (1) Reduzido (1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Instalação dos estaleiros  

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 

 

 

 

Quadro V. 10 – Classificação de Impactes para o Uso do Solo na Fase de Exploração 

Impacte 
Probabilidade de 

Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Ações de manutenção 

pontuais 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Raro (1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Confinado à 

instalação  

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(9) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 11 – Classificação de Impactes para o Uso do Solo na Fase de Desativação  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Afetação dos usos 

existentes, associada à 

circulação de máquinas e 

trabalhadores 

(compactação) 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido  

(1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Desocupação das áreas 

onde se localiza a conduta 

e infraestruturas de apoio 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido  

(1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(+) NS 

(14) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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4. CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

4.1 Metodologia 

Para a avaliação dos impactes no Clima e alterações climáticas, nas fases de 

construção, exploração e desativação do projeto da conduta adutora (entre a ETA de 

Morgavel e o reservatório de Monte Chãos), foram analisadas as ações previstas em 

cada uma das fases e a sua implicação na eventual alteração do padrão natural das 

condições climáticas locais.  

 

Os potenciais impactes para o clima têm uma incidência local e decorrem de eventuais 

situações que, possam modificar as características microclimáticas, por exemplo, 

decorrentes de processos de desflorestação, alterando o albedo das superfícies. Por 

esta razão avaliam-se de forma conjunta as fases de construção e exploração, uma vez 

que o que interessa será a situação futura com o projeto implantado. Segue-se a 

avaliação da fase de desativação e por fim, a análise da Alternativa Zero. 

 

 

 

 

4.2 Clima e Microclima 

4.2.1 Fase de Construção  

Na fase de construção da conduta adutora entra a ETA de Morgavel e o Reservatório de 

Monte Chãos, os principais impactes estarão associados à circulação de máquinas e 

veículos e movimentações de terra, sendo expectável a libertação de poluentes 

atmosféricos e partículas em suspensão, que poderão ter um efeito marginal e local no 

clima. 

 

Tendo em conta o carácter temporário da ação em questão, e tratando-se da intervenção 

de áreas relativamente pequenas, o impacte sobre o clima poderá ser considerado 

negativo, direto, local, certo, temporário, imediato, reversível, minimizável, de 

magnitude reduzida e pouco significativo. 

 

As ações de desmatação e decapagem dos terrenos nos locais de implantação da 

conduta e infraestruturas, ao originarem a destruição do coberto vegetal, poderão 

eventualmente levar a uma subida, embora muito pouco acentuada, de temperatura do 

ar junto ao solo e uma ligeira diminuição da humidade relativa do ar, devido a uma 

possível perda de capacidade de regularização térmica. Todo este efeito ficará 

circunscrito ao perímetro do projeto onde serão realizadas as atividades de desmatação 

para a implementação das infraestruturas. Todavia, estes fenómenos poderão 

eventualmente ser mais visíveis na zona das estações elevatórias e reservatórios, dado 

tratarem- se de áreas com maior expressão. Por outro lado, dado que as condutas serão 

enterradas e aterradas com a terra vegetal anteriormente decapada, existirá assim a 

possibilidade de regeneração parcial do coberto vegetal. 

 

Este é um impacte negativo, direto, local, certo, temporário, imediato, reversível, 

minimizável, de magnitude reduzida e pouco significativo. 
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4.2.2 Fase de Exploração  

Tendo por base o referido anteriormente, na fase de exploração não se identificam assim 

quaisquer impactes no microclima decorrentes da implementação e presença do projeto, 

pelo que os mesmos são classificados de inexistentes. 

 

 

 

 

4.3 Alterações Climáticas 

4.3.1 Fase de Construção 

As Alterações Climáticas têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças 

ambientais, sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na 

atualidade. Portugal foi identificado como um dos países europeus com maior 

vulnerabilidade aos efeitos das alterações climáticas. 

 

A emissão de gases com efeito de estufa (GEE) é um fenómeno comum a vários setores 

de atividade. Entre os principais GEE contam-se o dióxido de carbono (CO2), o metano 

(CH4), o óxido de azoto (NO2), os hidrofluorocarbonetos (HFCs). Para combater as 

alterações climáticas existem essencialmente, duas linhas de atuação: 

 

• Mitigação: o processo que visa reduzir a emissão de GEE para a atmosfera; 

• Adaptação. o processo que procura minimizar os efeitos negativos dos impactes 

das alterações climáticas nos sistemas biofísicos e socioeconómicos. 

 

O quadro institucional que regulamenta a Política Climática está definido no QEPiC, 

aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2015, de 30 de julho, que 

integra o PNAC 2020/2030, a ENAAC 2020 e ainda, para potenciar a estratégia de 

mitigação, implementação do Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE 2013-

2020). A este enquadramento legal junta-se o Compromisso Crescimento Verde (CCV). 

 

A nível nacional, o principal objetivo do PNAC 2020/2030 prende-se com uma redução 

global das emissões de GEE de 18% a 23%, em 2020, e de 30% a 40%, em 2030, em 

relação a 2005. No caso da ENAAC 2020, os objetivos contemplam a implementação de 

boas práticas e de medidas de adaptação com um desempenho validado cientificamente, 

além de procurar promover a integração da adaptação às alterações climáticas nas 

diversas políticas públicas. 

 

As alterações climáticas refletem-se essencialmente no aumento de temperaturas nos 

padrões de precipitação que estão a mudar e no nível médio das águas do mar que está 

a subir. De acordo com as previsões espera-se que estas alterações prossigam e que se 

tornem mais frequentes e intensos os fenómenos climáticos extremos que acarretam 

perigos como inundações e secas.  
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De acordo com as características do projeto em estudo não é expetável a ocorrência de 

impactes associados á implantação do projeto em estudo. Em síntese existem 

tendências climáticas antecipadas para a área em estudo que são indicadas no quadro 

seguinte.  

 

Quadro V. 12 – Variáveis Climáticas Críticas para o Projeto, Impacte Esperado e Medidas de 

Adaptação 

Variáveis Climáticas 

Críticas / 

Vulnerabilidades 

Impacte Medidas de adaptação 

Precipitação / Redução 

da precipitação 

• Períodos secos mais longos que levam 

à deposição de poeiras e resíduos. 
• Se necessário, é realizada a limpeza. 

Precipitação / 

Precipitação intensa, 

inundações e subida no 

nível médio das águas 

do mar 

• Inundações. 
• Não aplicável dado que a conduta não está 

instalada em áreas inundáveis  

Precipitação / Aumento 

da erosão 

• Instabilidade das infraestruturas. As 

instalações podem ficar 

inoperacionais conduzindo a perda de 

resiliência do sistema.  

• Em fase de construção são realizados 

estudos geotécnicos e executadas 

fundações especiais, sempre que 

necessário.  

 

 

 

4.3.2 Fase de Exploração  

Tendo por base o referido anteriormente, na fase de exploração não se identificam assim 

quaisquer impactes nas alterações climáticas decorrentes da implementação e presença 

do projeto, pelo que os mesmos são classificados de inexistentes. 

 

 

 

4.4 Fase de Desativação da Conduta Adutora 

As infraestruturas estão projetadas para uma longa vida útil sendo muitas vezes sujeitas 

a ações de remodelação/atualização pelo que não é possível prever o horizonte temporal 

para a sua desativação. Pese embora não esteja prevista esta fase é de referir que 

durante a mesma não se preveem trabalhos significativos de movimentação de terras, 

que conduzam a uma alteração da morfologia e revestimento do terreno, pelo que os 

impactes nesta fase são semelhantes aos da exploração e também classificados de 

inexistentes.  

 

 

 

 

4.5 Alternativa Zero 

No que respeita ao clima e alterações climáticas, a não concretização do projeto em 

estudo manterá o descrito na situação de referência e que no essencial não é também 

diferente do que se verifica com a implantação e presença do projeto. 
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Quadro V. 13 – Classificação dos Impactes para o Descritor Clima e Alterações climáticas na Fase de Construção 

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 

Afetado/ 

Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 

Capacidade 

de 

Minimização 

Significado 

Circulação de máquinas e 

veículos e movimentações de 

terra, sendo expectável a 

libertação de poluentes 

atmosféricos e partículas em 

suspensão, que poderão ter um 

efeito marginal e local no clima. 

Certo 

(3) 

Temporário  

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Desmatação e decapagem dos 

terrenos nos locais de 

implantação da conduta e 

infraestruturas, ao originarem a 

destruição do coberto vegetal, 

poderão eventualmente levar a 

uma subida, embora muito pouco 

acentuada, de temperatura do ar 

junto ao solo e uma ligeira 

diminuição da humidade relativa 

do ar, devido a uma possível 

perda de capacidade de 

regularização térmica.  

Certo 

(3) 

Temporário  

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável  

(1) 

 

(-) NS 

(11) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS)) 
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5. RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

5.1 Metodologia 

A metodologia utilizada na identificação de impactes sobre os recursos hídricos consistiu 

em: 

 

• Identificação das intervenções previstas nas fases de construção, exploração e 

desativação com potencial efeito sobre os recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos. 

• Identificação dos processos associados à potencial afetação dos recursos 

hídricos e os seus principais efeitos de forma a melhor caracterizar o impacte. 

• Considerando o conhecimento local adquirido na etapa anterior, foram avaliados 

os impactes identificados. 

 

Desta forma apresenta-se a avaliação dos impactes do projeto nos recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, tanto a nível quantitativo como qualitativo, nas fases de 

construção, exploração e desativação, tendo em conta as características do projeto e as 

ações inerentes a cada uma das referidas fases. 

 

Em seguida é analisada a Alternativa Zero. 

 

 

 

 

5.2 Fase de Construção 

5.2.1 Recursos Hídricos Superficiais  

Durante a fase de construção de uma Conduta Adutora, as ações potencialmente 

geradoras de impactes nos recursos hídricos são a instalação dos estaleiros / parques de 

materiais, os trabalhos de terraplenagem, incluindo desmatação, as escavações para 

abertura da vala e a ocupação temporária ou definitiva de leitos de cheia. 

 

Estas ações acarretam algum risco de contaminação das águas por derrames acidentais 

de hidrocarbonetos e outras substâncias decorrente da execução da obra (p.e. circulação 

maquinaria, azoto presente nos explosivos para desmonte da rocha) e de potencial 

arraste de material sólido para a albufeira, com repercussões quer na qualidade como 

também contribuindo, ainda que de forma pontual, para o aumento do volume morto da 

albufeira. 

 

O impacte da construção destas obras em negativo, direto, local, provável, com 

duração temporária, imediato, reversível, minimizável e de magnitude reduzida. De 

realçar que a adoção de boas práticas em obra e a intervenção adequada e atempada 

em caso de acidente contribuem de forma significativa para a minimização destes 

impactes. 
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No local definido para implantação da conduta adutora a principal linha de água que 

ocorre corresponde á Ribeira da Junqueira. Na zona da Ribeira da Junqueira e 

ponderando todos os condicionamentos existentes optou-se por uma travessia aérea 

realizada através de tubagem em aço DN800, flangeada, autoportantes, apoiada em dois 

pilares localizados nas margens da ribeira. 

 

 

 
(Fotografia extraída do GoogleEarth) 

Foto 1 – Fotografia para jusante na zona da travessia sobre a Ribeira do Junqueiro.  

Instalação da conduta aérea no lado direito da ponte existente 

 

 

Com a adoção dessa solução em que se efetua o atravessamento da ribeira da junqueira 

por travessia aérea minimizaram-se os impactes associados a esta travessia na medida 

em que se deu cumprimento ao definido na legislação em vigor. 

 

Considera-se assim que as intervenções a efetuar correspondem a um impacte pouco 

significativo. 

 

Os impactes em causa são nomeadamente decorrentes da movimentação de terras e 

exposição do solo à erosão, com consequente arraste de finos para a linha de água. 

 

A execução desta travessia, com a adoção de boas práticas em obra e a intervenção 

adequada e atempada em caso de acidente contribuirão de forma muito significativa para 

a minimização destes impactes. 

 

Tendo por base o exposto anteriormente, será apenas expetável a ocorrência de 

impactes durante a fase de construção. Este impacte foi considerado como negativo, 

direto, e não significativos. Este impacte terá com incidência local (no caso da 

qualidade da água), numa zona restrita de ocorrência (no caso da qualidade 

hidromorfológica) provável (no caso da qualidade da água), certo (no caso da qualidade 

hidromorfológica), duração temporária, imediato, reversível, minimizável e de magnitude 

moderada a reduzida. 
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A execução do projeto implicará a circulação de máquinas, equipamentos e 

trabalhadores e a instalação dos estaleiros, contribuindo para a compactação do solo e 

subsequente redução da infiltração acompanhada pelo aumento do escoamento 

superficial. Também promovem a produção de poeiras e a sua deposição nas linhas de 

água com consequências temporárias ao nível da qualidade. Avalia-se este impacte em 

negativo, direto, incindindo sobre uma zona restrita, certo, temporário, imediato, 

reversível, minimizável e de magnitude reduzida. 

 

Os estaleiros, onde existirá armazenamento temporário de resíduos e a presença de 

veículos, máquinas e pessoas, e, no geral, os acessos e caminhos utilizados e as frentes 

de obra, são locais em que pode existir contaminação direta ou indireta, por arraste ou 

lixiviação, da água superficial, em especial por hidrocarbonetos, mas também com outros 

produtos, materiais ou resíduos existentes nestes locais. De referir que os locais dos 

estaleiros já se encontram infraestruturados pelo que se avalia este impacte como 

negativo, direto, local, provável, temporário, imediato, reversível, minimizável e de 

magnitude média a reduzida. Tal como na maioria dos impactes previstos na fase de 

construção sobre as águas superficiais também este impacte sobre a qualidade da água 

poderá ser minimizado com a implementação e adoção de medidas adequadas à 

proteção ambiental na obra (implementação do Sistema de Gestão Ambiental –SGA- da 

obra). 

 

 

 

5.2.2 Recursos Hídricos Subterrâneos  

A totalidade da área a afetar conduta adutora insere-se na massa de água subterrânea 

PTA0Z1RH6_C2 – Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado.   

 

É possível constatar que na Massa de Água Subterrânea apresenta a classificação do 

Estudo Global da Massa de Água de Bom.  

 

Desta forma, considera-se que a execução destas obras não acarreta riscos à qualidade 

da água e ao funcionamento de captações. 

 

A mobilização do solo e redução temporária da espessura de proteção associada à 

presença de potenciais fontes de contaminação do solo e da água subterrânea 

(máquinas, veículos, equipamentos, pessoas), configuram um aumento do risco de 

contaminação que se pode avaliar em negativo, direto, local, improvável, temporário, 

imediato, reversível, minimizável, de magnitude média a reduzida. 

 

A compactação do solo causada pela movimentação de máquinas, veículos e pessoas, 

pela execução das infraestruturas reduz a capacidade de infiltração da água no solo e 

consequentemente a recarga de aquíferos. Este impacte inicia-se na fase de construção 

e concretiza-se de forma permanente na fase de exploração (no caso das infraestruturas 

edificadas), nas áreas de implantação das infraestruturas do projeto.  

 

Dado que os estaleiros serão instalados em locais já infraestruturados da AdSA, não são 

expectáveis a ocorrências de impactes associados a compactação do solo, pela 

instalação dos estaleiros. 
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5.2.3 Qualidade da Água 

Os impactes na qualidade da água durante a fase de construção poderão decorrer das 

seguintes ações: 

 

• Instalação e operação dos estaleiros. As operações de estaleiro levam a risco de 

derrames, aumento das partículas em suspensão, aumento da movimentação de 

pessoas e veículos. No entanto, neste serão implementadas medidas de gestão, 

pelo que os impactes não se preveem significativos; 

• Desmatação e saneamento de solos, uma vez que implicam a movimentação de 

maquinaria para a execução destas operações, com a consequente compactação 

dos solos e eventuais derrames acidentais de lubrificantes e combustíveis. Prevê-

se um impacte muito pouco significativo e localizado; 

• Terraplenagens, que poderão, caso não sejam adotadas as medidas corretas, 

proporcionar um aumento dos fenómenos pontuais de erosão com o consequente 

arrastamento de material particulado para as linhas de água mais próximas 

(considerando o curto espaço de tempo entre a remoção destas terras e a sua 

recolocação para o recobrimento e a modelação da área, este impacte pode ser 

considerado de muito reduzido significado, localizado e de muito pequena 

probabilidade de ocorrência); 

• A maquinaria é da responsabilidade do adjudicatário da construção / empreiteiro 

(alugada ou propriedade sua), sendo a manutenção efetuada fora do estaleiro, 

em oficinas próprias e licenciadas. Assim, não se verifica a armazenagem 

temporária de hidrocarbonetos (postos de abastecimento) e de óleos usados no 

estaleiro em quantidades significativas, reduzindo a ocorrência de eventuais 

contaminações acidentais, decorrentes de derrames de substâncias na área dos 

estaleiros. 

 

O risco de contaminação de águas subterrâneas decorrente da fase de construção de 

um projeto desta natureza, só existe caso ocorra um importante derrame acidental de 

poluentes com infiltração dos poluentes no subsolo podendo afetar o nível freático. 

 

No entanto, não são expectáveis impactes negativos deste tipo, uma vez que o 

empreiteiro deverá assegurar a adoção de medidas de gestão adequadas de efluentes 

domésticos e no estaleiro haverá um parque dedicado à deposição temporária de 

resíduos, cumprindo todas as medidas propostas no Capítulo VI referentes aos resíduos 

e à utilização de máquinas e veículos. 

 

Constata-se que relativamente à classificação nas Massas de Águas Superficiais esse 

estado é Inferior a Bom. 

 

No que respeita à qualidade da água, os eventuais impactes negativos estão associados 

à instalação e operação dos estaleiros e parques de materiais e à circulação / utilização 

de máquinas e equipamentos com eventuais derrames acidentais de lubrificantes e 

combustíveis. 
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No entanto, não são expectáveis impactes negativos deste tipo, uma vez que o 

empreiteiro deverá assegurar a adoção de medidas de gestão adequadas de efluentes 

domésticos e no estaleiro haverá um parque dedicado à deposição temporária de 

resíduos, cumprindo todas as medidas propostas no Capítulo VI referentes aos resíduos 

e à utilização de máquinas e veículos. 

 

No que respeita aos estaleiros e parques de materiais, os mesmos devem ser dotados 

e/ou ligados a infraestruturas de saneamento básico. 

 

Relativamente às máquinas e equipamentos convém salientar que estes são submetidos 

a manutenção fora do estaleiro, em oficinas próprias e licenciadas, o que reduz a 

ocorrência de eventuais contaminações acidentais decorrentes de derrames de 

substâncias. 

 

No estaleiro apenas existirão pequenas quantidades de óleos, os quais serão utilizados 

em áreas com recurso a meios de contenção secundária. Não será permitida a 

armazenagem temporária de grandes quantidades de hidrocarbonetos e óleos usados no 

estaleiro nem nas frentes de obra, reduzindo assim a ocorrência de eventuais 

contaminações acidentais decorrentes de derrames, pelo que os impactes são 

considerados como negativos, temporários, diretos, não significativos e de 

magnitude reduzida. 

 

 

 

5.3 Fase de Exploração 

As ações de manutenção da Conduta Adutora em estudo previstas para a fase de 

exploração não originam qualquer impacte sobre o descritor em análise, pelo que os 

impactes se classificam de inexistentes. 

 

 

 

5.4 Fase de Desativação 

Durante a eventual desativação da conduta, as únicas ações que poderão originar algum 

impacte negativo nos recursos hídricos e na qualidade da água são as atividades 

associadas à remoção das infraestruturas do projeto, que apenas pontualmente poderão 

originar modificações na drenagem superficial e incremento de material particulado, e a 

circulação de máquinas e equipamentos com eventuais derrames de poluentes. Contudo 

todos estes impactes são pouco previsíveis, tendo em consideração o já descrito na fase 

de construção. 

 

Deste modo e com base nos critérios indicados no Quadro V. 15, os impactes 

classificam-se de negativos, temporários, reversíveis, diretos, não significativos e 

de magnitude reduzida. 

 

 

5.5 Alternativa Zero 

No que respeita aos recursos hídricos, quer a nível quantitativo, quer a nível qualitativo, a 

não concretização do projeto mantém as características descritas na situação de 

referência, não conduzindo a qualquer impacte.  
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Quadro V. 14 – Classificação de Impactes para o Descritor Recursos Hídricos na Fase de Construção  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Modificações na drenagem 

superficial e incremento de 

material particulado, 

associado à execução de 

fundações para abertura de 

valas 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Raro 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Moderado 

(3) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Eventuais derrames 

acidentais de poluentes, 

associados à circulação de 

máquinas e equipamentos 

Pouco Provável 

(1) 

Temporário 

(1) 

Raro 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Moderado 

(3) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

 

Quadro V. 15 – Classificação de Impactes para o Descritor Recursos Hídricos na Fase de Desativação  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Incremento de material 

particulado, associado à   

retirada das infraestruturas, 

mais concretamente, 

conduta, câmaras, e 

eventuais derrames 

acidentais de poluentes, 

associados à circulação de 

máquinas e equipamentos 

Pouco Provável 

(1) 

Temporário 

(1) 

Raro 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Moderado 

(3) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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6. QUALIDADE DO AR 

6.1 Metodologia 

A avaliação de impactes contemplará a identificação das ações típicas do projeto e 

potenciais poluentes atmosféricos emitidos. A identificação e avaliação dos impactes na 

qualidade do ar foi feita de forma distinta consoante se considera a fase de construção 

ou de exploração. 

 

Na fase de construção os principais problemas relacionam-se com as prováveis 

emissões de partículas e outros tipos de poluentes para a atmosfera que estão 

associadas às diversas ações/atividades desenvolvidas. 

 

A avaliação dos impactes, na qualidade do ar, associados à fase de construção do 

projeto, foi efetuada de forma qualitativa, contemplando a construção da conduta adutora 

contemplando a ligação à cisterna de água tratada da ETA, Câmaras de medidor de 

caudal no recinto da ETA, Descargas de fundo, marcos para ventosas, câmara de 

ligação entre as adutoras, travessia sobre a ribeira da junqueira (travessia aérea, 

travessia sobre a adutora existente, travessia sobre a esteira de carvão (aérea), travessia 

sob o acesso à rotunda das Palmeiras (Perfuração horizontal), Travessia sob a EN120-4 

e gasoduto da REN (perfuração horizontal).  

 

Na fase de exploração deixa de ocorrer emissão de poluentes para a atmosfera e os 

impactes associados ao Projeto serão pouco relevantes 

 

Posteriormente foi avaliada a fase de desativação e a Alternativa Zero. 

 

 

 

6.2 Fase de Construção 

Durante a fase de construção, os principais impactes na qualidade do ar resultam 

essencialmente das movimentações de terras das escavações necessárias à abertura da 

vala para colocação da conduta que temporariamente ocasionam emissões de partículas 

em suspensão e sedimentáveis. 

 

Além disso, serão emitidos para a atmosfera poluentes típicos associados ao tráfego de 

veículos e maquinaria afetos à obra, como o monóxido de carbono (CO), dióxido de 

carbono (CO2), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2), entre outros. 

 

No Quadro V. 16 resumem-se os principais potenciais poluentes emitidos em cada uma 

das ações previstas durante a fase de construção do projeto. 
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Quadro V. 16 – Principais Poluentes Emitidos na Fase de Construção vs. Ação Típica 

Ações do Projeto Principais Poluentes 

Escavação, Movimentação de Terras, 

Regularização do Terreno 
Partículas em Suspensão 

Regularização do Terreno Partículas em Suspensão 

Circulação de Veículos e Máquinas em 

Terrenos Não Pavimentados 

Partículas em Suspensão, NOx, Hidrocarbonetos (HC), 

SO2 e compostos orgânicos voláteis (COV’s) 

 

 

As principais atividades que ocorrerão na fase de construção suscetíveis de gerar 

impactes negativos na qualidade do ar são as seguintes: Movimentação de máquinas e 

veículos e Movimentação de terras. 

 

Estas atividades serão responsáveis, grosso modo, pela emissão de poluentes 

suscetíveis de originarem degradações da qualidade do ar, nomeadamente no que se 

refere à emissão de poeiras (partículas em suspensão) e à emissão de gases de 

combustão dos veículos. 

 

 

Emissão de partículas em suspensão (poeiras) 

De uma forma geral as partículas totais em suspensão (PTS) emitidas correspondem às 

componentes mais finas do solo, a fração silto-argilosa. A quantidade de partículas 

emitidas depende de vários fatores, entre os quais se podem considerar, a dimensão da 

área mobilizada, volume de terras movimentado, as características dos solos (tipo de 

solo, conteúdo do solo em partículas com <75 μm (fração silto-argilosa) e teor de 

humidade), características erosivas do vento, número de veículos a operar em 

determinada fase da obra, velocidade de circulação dos veículos, etc. Salienta-se que a 

aspersão dos caminhos de circulação com água, nos períodos secos do ano, permite 

reduzir em mais de 50% as emissões de partículas, dependendo da quantidade de água 

aplicada e da frequência com que é efetuada a aspersão. 

 

A dispersão de partículas na atmosfera, por seu lado, depende de processos de natureza 

essencialmente física como a advecção e a difusão turbulenta. A deposição gravimétrica 

(função da dimensão das partículas) e a deposição por via húmida são fatores limitantes 

da dispersão de partículas. O transporte de partículas na atmosfera é função do seu 

diâmetro e da velocidade média do vento. 

 

As consequências ambientais de presença de partículas em suspensão dependem da 

sua dimensão. As partículas com maior diâmetro causam inconvenientes, 

nomeadamente deposição na vegetação, em culturas agrícolas, em construções e bens, 

ao passo que as partículas com menor diâmetro são mais perigosas em termos de saúde 

pública, já que permanecem nas vias respiratórias das pessoas e animais, podendo 

penetrar e ficar retidas nos alvéolos pulmonares. Regista-se, ainda, a possibilidade de 

efeitos negativos relacionados com a redução da visibilidade atmosférica. 
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Considera-se que a granulometria da matéria particulada que vier a ser emitida nas 

atividades de mobilização de terras e de construção será maioritariamente superior à 

fração considerada como eventualmente inalável (diâmetro inferior a 10 μm), sendo 

expectável que se fiquem, maioritariamente, circunscritas às áreas adjacentes aos locais 

onde são emitidas. 

 

Pode-se considerar que os principais recetores sensíveis existentes na área de estudo 

serão constituídos por: 

 

• Os trabalhadores da obra, que são os que vão estar diariamente mais expostos a 

estes efeitos; 

• Os agricultores que trabalham nas parcelas agrícolas adjacentes às zonas em obra; 

• Os residentes nas habitações mais próximas; 

• A vegetação existente na zona envolvente. 

 

A região onde se insere o Projeto é essencialmente industrial e caracterizada por uma 

ocupação humana. Não é expetável que a fase de construção do presente Projeto seja 

responsável pela afetação direta dos principais aglomerados referidos, no que se refere à 

libertação de poeiras e gases poluentes. 

 

No interior da área de estudo foi identificada alguma ocupação humana dispersa por 

montes e casas isoladas. Na Caracterização do Ambiente Afetado identificaram-se os 

potenciais recetores sensíveis como aqueles que se localizam a distâncias até 150 m 

para cada lado do eixo das infraestruturas lineares a construir e num buffer de 150 m em 

torno das infraestruturas pontuais a construir. Considerou-se que esses seriam os 

recetores com maior potencial de afetação, nomeadamente no que se refere à emissão 

de partículas. Esses recetores estão identificados no quadro seguinte.  

 

A deposição de partículas sobre a vegetação poderá afetar pontualmente a sua 

capacidade fotossintética. No entanto não é expectável, face ao caráter temporário da 

fase de construção, designadamente a duração da fase de obra que envolve maiores 

emissões de partículas, a reversibilidade do impacte e tendo em conta a adoção de 

medidas de minimização, a verificação de impactes negativos significativos ao nível da 

vegetação, designadamente ao nível do seu crescimento. 

 

Deste modo, considerando as fases mais críticas da obra, não se prevê que as 

concentrações de poluentes ultrapassem os limites legais vigentes em matéria de 

qualidade do ar, classificando-se os impactes como negativos, local, certo, 

temporários, imediatos, reversíveis, minimizável, de magnitude reduzida e pouco 

significativa. 

 

O funcionamento da maquinaria originará a emissão de poluentes típicos associados aos 

motores de combustão interna, designadamente monóxido de carbono (CO), óxidos de 

azoto (NOx), compostos orgânicos voláteis (COV) e partículas respiráveis (PM10). 

Tratar-se-ão, contudo, de contributos muito reduzidos, face ao previsível reduzido 

número de fontes em presença, pelo que o potencial impacte negativo, local, certo, 

temporário, imediato, reversível, minimizável, de magnitude reduzida e pouco 

significativa. 
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Quadro V. 17 – Recetores Sensíveis Identificados  

Recetor Distância Mínima à 

Conduta e 

Localização N.º Características 

R1 Bairro Novo da Provença Velha 

Pequeno núcleo habitacional de 

primeira habitação (unifamiliares) e 

parcialmente associado à atividade 

rural, referindo-se a existência do 

restaurante “A Provença” muito 

procurado, como o uso sensível 

mais próximo da conduta 
  

20 m 

 

M -57277 

P -193251 

 

pk 3+600 / 3+800 

R2 Vigia 

Casa Isolada com anexos agrícolas, 

junto à ribeira da Junqueira 

 

100 m 

 

M -58452 

P -193212 

 

pk 4+800 

R3  Café Restaurante São Torpes, 

localizado junto ao IC 4 e parque de 

estacionamento exterior da Central 

Termoelétrica 

 

60 m 

 

M -59362 

P -192702 

 

pk 5+950 
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Recetor Distância Mínima à 

Conduta e 

Localização N.º Características 

R4 Valarim//Previdência 

Habitações isoladas com anexos 

agrícolas 

 

60 m 

 

M -60711 

P -191582 

 

pk 7+750 

R5 Valarim//Previdência 

Habitação isolada 

 

50 m 

 

M -60792 

P -191418 

 

pk 7+950 

R6 Palhota/Monte da Estrada 

Habitações isoladas com anexos 

agrícolas, junto à ER261-5 

 

50 m 

 

M -60926 

P -191157 

 

pk 8+250 

R7 Palmeirinha 

Habitação isolada com anexos 

agrícolas 

 

50 m 

 

M -60995 

P -191021 

 

pk 8+350 
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Recetor Distância Mínima à 

Conduta e 

Localização N.º Características 

R8 Palmeira Velha /Anta 

Habitação isolada com anexos 

agrícolas 

 

50 m 

 

M -61094 

P -190831 

 

pk 8+350 

R9 Palmeira Nova /Miramar das 

Palhotas 

Habitação isolada com anexos e 

cercas agrícolas 

 

80 m 

 

M -61141 

P -190653 

 

pk 9+050 

R10 Pocinho 

Habitações isoladas com anexos 

agrícolas 

 

25 m 

 

M -61301 

P -190407 

 

pk 9+375 

*Sistema de coordenadas ETRS89 
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Os impactes mais significativos resultantes da fase de construção do projeto 

correspondem à emissão de partículas, que têm origem em fontes diversas. 

 

As partículas, quando suspensas no ar, são suscetíveis de serem transportadas por 

fenómenos atmosféricos, depositando-se no solo por queda gravítica ou por lavagem da 

atmosfera pela precipitação, sendo estes fenómenos função do tamanho e da densidade 

das partículas.  

 

Os meses mais sensíveis em termos de emissão de partículas (por serem os mais secos) 

são os de Junho, Julho, Agosto e Setembro. Os restantes meses são mais chuvosos, 

pelo que os impactes se encontram naturalmente minimizados, em termos da existência 

de poeiras em suspensão. 

 

Face ao exposto e atendendo ao carácter temporário da fase de construção, ao reduzido 

tráfego expectável de veículos e máquinas e à presença de um muito reduzido número 

de recetores sensíveis na envolvente próxima, classificam-se os impactes de, um modo 

geral, de negativos, diretos, temporários e reversíveis mas não significativos e de 

magnitude reduzida (Quadro V. 18). 

 

No Quadro V. 18 apresenta-se a classificação geral dos impactes identificados. 

 

 

 

6.3 Fase de Exploração 

Classificam-se assim os impactes na qualidade do ar durante a fase de exploração de 

inexistentes. 

 

 

 

6.4 Fase de Desativação 

Os impactes locais sobre a qualidade do ar durante a fase de desativação da conduta 

devem-se sobretudo à utilização de maquinaria e circulação de veículos, responsáveis 

pela emissão de gases como o monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de 

azoto, dióxido de enxofre e partículas em suspensão. 

 

No entanto, e dado que a desativação da conduta é muito pouco provável e que consiste 

apenas no desmonte e transporte de algumas infraestruturas, implicando uma reduzida 

movimentação de veículos e máquinas, o impacte local prevê-se, apesar de negativo, 

temporário, reversível e direto, não significativo e de magnitude reduzida  

(Quadro V. 19). 

 

 

 

6.5 Alternativa Zero 

No que respeita à qualidade do ar a não concretização do projeto implica a continuação 

da situação descrita no Capítulo IV, não conduzindo a qualquer impacte. 
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Quadro V. 18 – Classificação de Impactes para o Descritor Qualidade de Ar na Fase de Construção  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Emissões de partículas 

em suspensão e 

sedimentáveis, 

associadas aos trabalhos 

de regularização do 

terreno e escavações 

Certa 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Não confinado, 

mas localizado 

(2) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12) 

Emissões de poluentes 

típicos associados ao 

tráfego de veículos e 

maquinaria afetos à obra 

Certa 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Não confinado, 

mas localizado 

(2) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 

 

 

Quadro V. 19 – Classificação de Impactes para o Descritor Qualidade de Ar na Fase de Desativação  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Emissões de poluentes 

típicos associados ao 

tráfego de veículos e 

maquinaria afetos à obra. 

Emissão de partículas 

pela mobilização de solos 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Não confinado, 

mas localizado 

(2) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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7. AMBIENTE SONORO  

7.1 Metodologia 

No presente ponto é feita a avaliação das condições acústicas resultantes das atividades 

de construção, exploração e desativação do projeto da Conduta Adutora entre a ETA de 

Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos. 

 

A avaliação de impactes ambientais é realizada de modo qualitativo, tendo em 

consideração as características de ocupação na envolvente próxima do projeto e os 

níveis sonoros típicos associados às atividades previstas em cada uma das fases. 

 

Posteriormente foi analisada e avaliada a Alternativa Zero e, em função dos impactes 

previstos para as fases de construção, exploração e desativação, foram recomendadas 

medidas de minimização. 

 

 

 

 

7.2 Fase de Construção 

Na fase de construção, os impactes que ocorrerão no ambiente sonoro estão 

relacionados com a circulação de veículos pesados e com o funcionamento dos 

equipamentos utilizados para a execução das obras. 

 

Relativamente à circulação de veículos pesados para transporte de materiais de e para 

as zonas de obra, este dever-se-á processar preferencialmente pela A26, pelo IP8 e pela 

EN120-1, afetando as populações atravessadas por estas vias rodoviárias de maior 

tráfego. Para além das vias referidas destaca-se ainda a via de ligação entre a ETA de 

Morgavel e a EN120-1, a qual serve a povoação do Bairro Nova da Provença Velha. 

 

Embora seja difícil prever o aumento de tráfego de veículos pesados gerado durante a 

construção da conduta adutora, uma vez que este dependerá da capacidade dos 

camiões e das exigências dos trabalhos a efetuar, considera-se, no entanto, que o 

acréscimo de ruído gerado será marcadamente temporário e limitado a determinadas 

fases de evolução da obra. 

 

Nestas condições, os recetores diretamente afetados pelo acréscimo de ruído gerado 

nesta fase serão os indivíduos residentes ou presentes nas imediações das vias 

rodoviárias a utilizar, identificados no Quadro IV.57 do Capítulo IV, embora se considere 

que os impactes daí resultantes sejam pouco significativos dado o carácter temporário 

associado a estas atividades. 

 

Quanto à maquinaria utilizada nas obras de construção, esta gerará ruído com 

características diversas. Alguns equipamentos utilizados serão relativamente pouco 

ruidosos, enquanto outros produzirão níveis de ruído elevados. 
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As operações construtivas frequentemente mais ruidosas estão ligadas às operações de 

escavação para a abertura da vala, de perfuração dirigida e de circulação de veículos e 

máquinas pesadas de obra. Em geral, os equipamentos mais ruidosos utilizados neste 

tipo de obras poderá produzir níveis médios de ruído da ordem de grandeza de 80 a  

85 dB(A), a cerca de 10 a 15 metros de distância. Em certos casos, poderão ser 

atingidos níveis de ruído relativamente mais elevados, até cerca de 90 dB(A), observados 

àquelas distâncias. 

 

Na propagação à distância, os efeitos do ruído gerado por cada um daqueles 

equipamentos - fontes "pontuais" - tendem a atenuar-se de uma forma relativamente 

rápida. O decaimento (atenuação) da intensidade das fontes acústicas pontuais com a 

distância à fonte pode ser contabilizado em cerca de 6 dB(A) por duplicação da distância, 

não contabilizando outros efeitos influentes na propagação. 

 

A título indicativo, apresentam-se no Quadro V. 20, os níveis médios de pressão sonora - 

em dB(A) - tipicamente emitidos por alguns equipamentos correntemente utilizados em 

atividades de construção, em função da distância à respetiva fonte. Os valores 

apresentados têm em conta não só os efeitos de atenuação por divergência,  

mas também os efeitos da atenuação suplementar introduzida pela absorção acústica no 

solo. 

 

Quadro V. 20 – Níveis sonoros LAeq típicos (valores médios) a diversas distâncias de 

equipamentos de construção civil, em dB(A) 

Equipamento 

Distância à fonte sonora 

15 m 30 m 60 m 120 m 250 m 500 m 

Escavadoras 85 81 75 67 < 58 < 52 

Camiões 82 78 72 64 < 55 < 50 

Gruas (fixas ou móveis) 75 71 65 57 < 48 < 42 

Geradores 77 73 67 59 < 50 < 44 

Compressores 80 76 70 62 < 53 < 47 

NOTA: Valores médios para fontes sonoras com emissão omnidirecional, a alturas de 1,5 m do solo, e 

terreno moderadamente absorvente sonoro entre as fontes e os recetores. 

 

 

Os níveis médios de pressão sonora emitidos pelos diversos equipamentos suscetíveis 

de serem utilizados na fase de construção são atenuados com a distância à fonte, 

admitindo-se que, a cerca de 250 m da fonte emissora de ruído, os níveis sonoros 

contínuos serão em geral inferiores a 60 dB(A). 

 

O impacte acústico das ações de construção será função da duração e dos níveis 

acústicos radiados pelas respetivas operações construtivas, bem como da localização 

relativa dos pontos onde essas operações se estiverem a desenvolver em relação a 

aglomerados próximos. 

 



  
 

EIA da Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos 

Capítulo V Vol. 2 – Relatório Síntese 

Fevereiro 2019 Rev.01 

46

 

 

Sublinhe-se, no entanto, que os trabalhos de construção civil estão classificados como 

“atividades ruidosas temporárias” (Art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro), e 

que para estas a regulamentação em vigor (Art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

janeiro) não estabelece limites para os níveis sonoros originados por atividades ruidosas 

temporárias desde que sejam respeitados os períodos de ocorrência indicados, proibindo 

apenas o seu exercício nas proximidades de edifícios de habitação, aos sábados, 

domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas, de escolas, durante o 

respetivo horário de funcionamento e de hospitais ou estabelecimentos similares, salvo 

mediante autorização especial, em casos devidamente justificados (Art.º 15.º). 

 

Refere-se ainda que os trabalhos serão desenvolvidos gradualmente não se prevendo 

uma exposição prolongada dos recetores sensíveis a níveis elevados de ruído. Para além 

do referido todos os equipamentos utilizados na execução das obras deverão estar em 

conformidade com as disposições constantes no Regulamento das Emissões Sonoras 

para o Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 221/2006, de 8 de novembro. 

 

Considerando ainda que a conduta adutora se desenvolve predominantemente em áreas 

de ocupação agrícola e florestal, em que apenas se regista a presença de um pequeno 

aglomerado e algumas habitações dispersas, não se prevê uma afetação significativa 

sobre recetores potencialmente sensíveis, admitindo-se que os impactes gerados no 

ambiente acústico serão pouco significativos. 

 

Os impactes nesta fase, tal como se pode verificar no Quadro V. 20, são classificados 

como negativos, temporários, reversíveis, não confinado mas minimizáveis, não 

significativos e de magnitude reduzida. 

 

 

 

 

7.3 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração, as principais fontes sonoras estarão associadas aos 

equipamentos de bombagem instalados na ETA de Morgavel, e aos locais onde serão 

colocadas descargas de fundo, sendo que nestes pontos as águas serão descarregadas 

nas linhas de água a uma cota que permita a drenagem de todo o troço a esvaziar por 

gravidade, prevendo-se contudo que em alguns casos só se poderá obter o 

esvaziamento completo recorrendo a bombagem por grupos móveis, com um previsível 

aumento dos níveis sonoros na envolvente imediata durante esta operação. 

 

No entanto, dada a inexistência de recetores sensíveis na sua envolvente próxima destes 

locais, prevê-se que os impactes gerados por estas fontes, nos recetores sensíveis 

existentes, sejam nulos/ inexistentes. 
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7.4 Fase de Desativação 

Na fase de desativação os níveis sonoros gerados estão, à semelhança da fase de obra, 

associados à circulação de máquinas e viaturas pesadas relacionadas com as operações 

necessárias à paragem, recolha do equipamento, desmontagem de estruturas e 

transporte do material, sendo os impactes semelhantes aos identificados para a fase de 

construção (Quadro V. 20). 

 

 

 

 

7.5 Alternativa Zero 

Relativamente ao Ambiente Sonoro local, na ausência da construção do projeto da 

conduta adutora, e considerando que na zona envolvente à mesma não estão previstas 

novas fontes geradoras de ruído nem serão modificadas as principais vias de tráfego 

rodoviário, não se prevê a alteração do ambiente sonoro local, ou seja, o ambiente 

sonoro correspondente à “Alternativa Zero” (evolução da situação atual) será 

caracterizado por condições idênticas às observadas atualmente. 

 

 

 

 

7.6 Conclusões 

A avaliação efetuada permite prever que nas fases de construção e desativação não é 

expectável a ocorrência de impactes significativos no ambiente sonoro, pelo facto 

da conduta adutora se desenvolver predominantemente em áreas de ocupação industrial, 

agrícola e florestal, com um número reduzido de recetores sensíveis na envolvente. 

 

Na fase de exploração não é expectável a emissão de ruído com origem no sistema de 

adução. Neste sentido, os impactes ambientais, nesta fase, poderão considerar-se nulos. 
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Quadro V. 21 – Classificação de Impactes para o Descritor Ambiente Sonoro na Fase de Construção e Desativação 

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Aumento dos níveis 

sonoros  

Certa 

(3) 

Temporário 

(1) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Moderada 

(2) 

Reduzido 

(1) 

Não confinado, 

mas localizado 

(2) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(14) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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8. GESTÃO DE RESÍDUOS 

8.1 Metodologia 

A avaliação de impactes em termos de resíduos foi desenvolvida para as fases de 

construção, exploração e desativação do projeto em estudo. 

 

Identificaram-se para tal os resíduos produzidos em cada uma das fases do projeto, 

avaliaram-se os seus impactes no ambiente e sistemas de gestão existentes. De referir 

que para a fase de construção, a identificação dos resíduos gerados nesta fase teve 

como base o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

(PPGRCD) da conduta adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte 

Chãos, que se apresenta no Anexo 5 do Volume 3 – Anexos Técnicos. 

 

A identificação e caracterização do tipo de resíduos gerados foram efetuadas de acordo 

com a Lista Europeia de Resíduos, LER, publicada pela Decisão 2014/955/UE, da 

Comissão, de 18 de dezembro, que altera a Decisão 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de 

maio, referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 19 de novembro, revogando assim a Portaria n.º 209/2004, de 3 de março. 

 

Adicionalmente foi analisada a Alternativa Zero. 

 

 

 

 

8.2 Fase de Construção 

Durante a fase de construção as principais ações previstas passíveis de gerar resíduos 

são as seguintes: 

 

 Implantação, funcionamento e desativação de estaleiros;  

 Operação de movimentação de veículos e máquinas afetos à obra;  

 Desmatação e limpeza do terreno;  

 Abertura de valas para implantação da conduta;  

 Gestão de terras sobrantes; 

 Colocação de equipamentos diversos; 

 Presença do pessoal afeto à obra.  

 

 

Os resíduos produzidos nesta fase resultam essencialmente de excedentes de matérias-

primas necessárias, de materiais danificados, das perdas inerentes às técnicas e 

soluções construtivas e da desmatação do terreno. Serão, assim, gerados diferentes 

tipos de resíduos, que podem ser agregados de dimensão e composição muito variável, 

resíduos sólidos urbanos e resíduos perigosos. 
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No quadro seguinte identificam-se e classificam-se os resíduos gerados nesta fase, de 

acordo com a tipologia presente na legislação em vigor relativa à Lista Europeia de 

Resíduos (publicada pela decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro), 

tendo como base o PPGRCD que se apresenta no Anexo 5 do Volume 3 – Anexos 
Técnicos. 

 

Quadro V. 22 – Resíduos Gerados Durante a Fase de Construção 

Resíduo 

Local de Produção 
Código Descrição 

Estimativa das 

Quantidades 

Produzidas 

13 02 08 * 
Outros óleos de motores, 

transmissões e lubrificação 
0,20 ton 

Manutenção de máquinas e 

veículos 

15 01 06 Misturas de embalagens 4 m
3
 

Estaleiros/ frente de obra / 

receção de material 

16 01 07 * Filtros de óleo 1 m
3
 

Manutenção de máquinas e 

veículos 

17 02 01 Madeira 0,50 ton 
Estaleiros/ frente de obra / 

receção de material 

17 02 03 Plástico 0,20 ton 
Estaleiros/ frente de obra / 

receção de material 

17 03 01 * 
Misturas betuminosas contendo 

alcatrão 
1 689 m

3
 

Frente de obra (fresagem do 

pavimento flexível) 

17 04 05 Ferro e aço 
Ferro – 4,71 ton Materiais sobrantes da aplicação 

em obra Aço – 0,61 ton 

17 05 04 
Solos e rochas não abrangidos 

em 17 05 03 
18 000 m

3
 Frentes de obra 

(*) – Resíduo perigoso 

 

 

De entre os resíduos indicados no quadro anterior, destacam-se aqueles que são 

considerados resíduos perigosos, como é o caso dos óleos usados e dos filtros de óleo 

(resultantes, fundamentalmente, das operações de manutenção de maquinaria e veículos 

afetos à obra) e das misturas betuminosas contendo alcatrão (resultantes da fresagem 

do pavimento). 

 

No caso dos óleos usados, cuja produção não se prevê ser significativa, estes serão 

facilmente recolhidos e temporariamente armazenados, procedendo-se posteriormente 

ao seu transporte para valorização, através de uma empresa devidamente licenciada. 

Importa ainda referir as operações de manutenção serão realizadas em áreas 

preparadas para o efeito minimizando a possível ocorrência de um derrame no solo ou 

linha de água. 

 

Os resíduos de construção e demolição (RCD), não contendo substâncias perigosas, 

serão produzidos em maiores quantidades. No que respeita ao seu potencial de 

valorização, é amplamente reconhecido que os RCD contêm percentagens elevadas de 

frações reutilizáveis e recicláveis, diminuindo-se, assim, simultaneamente a utilização de 

recursos naturais e os custos de deposição final em aterro. É também de referi que a 

gestão dos resíduos produzidos obedecerá aos princípios de triagem na origem, 

armazenamento adequado, transporte e destino final licenciados.  
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Pela análise do quadro anterior verifica-se que os resíduos produzidos correspondem 

essencialmente a resíduos de construção e demolição, integrados no capítulo 17 da LER. 

Tendo em consideração os quantitativos de resíduos previsíveis, descritos no quadro 

anterior e no PPGRCD apresentado no Anexo 5 do Volume 3 – Anexos Técnicos, não 

é expectável que a sua produção atinja valores tão elevados que não possam ser 

absorvidos e adequadamente geridos pelos sistemas/operadores de gestão existentes na 

região. 

 

Durante a construção do projeto deverá ser adotado um sistema de gestão de resíduos, 

que cumpra o estabelecido no regime geral de gestão de resíduos, o qual se encontra 

estabelecido no Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de setembro, na redação dada pelo 

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, bem como a restante legislação em vigor 

aplicável. 

 

Assim, todos estes tipos de resíduos, serão segregados, recolhidos e encaminhados 

para os destinos adequados, pelo que os impactes nos resíduos de negativos, diretos, 

de magnitude reduzida e não significativos (Quadro V. 23). 

 

 

 

8.3 Fase de Exploração 

Durante a exploração do sistema poderão ocorrer problemas pontuais que justificam 

intervenções no sistema, nomeadamente ruturas, avarias, verificação do funcionamento 

do sistema de telegestão. As intervenções sobre a adutora, durante a fase de 

exploração, serão pouco frequentes e pontuais. 

 

Apesar de não ser possível estimar o acréscimo de produção de resíduos sólidos 

resultantes dos trabalhos de manutenção, e tendo em conta a disponibilidade de destinos 

finais na região e considerando que serão tomadas as medidas adequadas ao 

armazenamento e encaminhamento dos resíduos a destino final, considera-se que os 

impactes decorrentes da implementação do projeto serão negativos, diretos, de 

magnitude reduzida e não significativos durante toda a fase de exploração  

(Quadro V. 24). 

 

 

 

8.4 Fase de Desativação 

Durante a fase de desativação, para o cenário de remoção das infraestruturas, o tipo de 

resíduos produzidos será idêntico ao tipo de resíduos produzidos durante a fase de obra, 

pelo que os impactes também serão similares (Quadro V. 25). 

 

 

 

8.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero ou seja a não concretização do projeto corresponde a manter-se a 

situação atual. 
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Quadro V. 23 – Classificação de impactes para o Descritor Gestão de Resíduos na Fase de Construção 

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Produção de resíduos 

perigosos 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(1) 

Reversível 

(1) 

Moderada 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Produção de resíduos 

não perigosos 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
 

Quadro V. 24 – Classificação de impactes para o Descritor Gestão de Resíduos na Fase de Exploração  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Produção de resíduos 

perigosos 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(1) 

Reversível 

(1) 

Moderada 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12) 

Produção de resíduos 

não perigosos 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 

 

Quadro V. 25 – Classificação de impactes para o Descritor Gestão de Resíduos na Fase de Desativação  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Produção de resíduos 

perigosos 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(1) 

Reversível 

(1) 

Moderada 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Produção de resíduos 

não perigosos 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(9) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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9. BIODIVERSIDADE E SISTEMAS ECOLÓGICOS  

9.1 Metodologia  

A identificação e avaliação dos impactes na ecologia é efetuada tendo em conta as 

características do projeto e as características ecológicas da zona onde se desenvolve. 

 

Para a fundamentação técnica e científica do levantamento dos impactes nos fatores 

biológicos e ecológicos que a seguir se descrevem foi seguida uma metodologia 

baseada, na sua maioria, na revisão bibliográfica, sobretudo na identificação dos 

impactes comuns e na sua tipificação assignada às infraestruturas em apreço, e nos 

resultados dos levantamentos de campo efetuados. 

 

Recorda-se que o projeto implica a implantação de uma nova conduta de 9490 m com 

traçado paralelo à conduta existente entre a ETA de Morgavel e o reservatório de Monte 

Chãos, para proceder-se a trabalhos de reabilitação da conduta atualmente existente, 

sem pôr em causa o funcionamento de todas as unidades industriais da Zona Industrial e 

Logística de Sines (ZILS) que dependem do abastecimento de água industrial. 

 

A avaliação dos impactes do projeto nos fatores biológicos e ecológicos foi realizada 

separadamente para as áreas de conservação, flora / vegetação e fauna, tendo-se em 

cada um analisado os impactes nas fases de construção, exploração e desativação.  

 

Para a fase de construção foram tidas em consideração as características do projeto e as 

principais ações previstas, nomeadamente: 

 

− Escavação e fecho da vala de implantação da nova conduta, com as descargas 

de fundo e marcos para ventosa (sob e na berma de estradas existentes); 

− Travessia aérea sobre a Ribeira da Junqueira e sobre a Esteira de Carvão da 

EDP; 

− Perfuração horizontal dirigida (sem abertura de vala), sob o acesso à Rotunda 

das Palmeiras e sobre a EN120-4 e gasoduto da REN; 

− Implantação das estruturas de apoio (Ligação à Cisterna na ETA, Câmaras de 

medição de caudal, Câmara de ligação, Câmara de derivação, Casa das Águas); 

− Faixa para utilização temporária (fase de construção), 10 m para um dos lados do 

eixo da conduta e Faixa para expropriação ou servidão (fase de exploração), 5 m 

para cada lado do eixo da conduta; 

− Instalação e funcionamento dos estaleiros; 

− Movimentação de veículos e máquinas na envolvente do traçado, com 

consequente pisoteio e perturbação sonora; 

 

 

Para a fase de exploração foram consideradas as ações pontuais de manutenção da 

conduta. 
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9.2 Fase de Construção 

9.2.1 Conformidade do projeto com o SIC Costa Sudoeste 

Conforme verificado no Cap. IV, a nova conduta interseta, no seu troço intermédio, a 

área de conservação Sítio Costa Sudoeste. 

 

Atendendo às orientações de gestão específicas para este Sítio e relativamente à 

Construção e Infraestruturas, avalia-se a conformidade do projeto com as mesmas: 

 

Construção de Infraestruturas 

 

- Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes 
 

Herniaria algarvica 

6410 (condicionar impermeabilização dos caminhos rurais) 

Diplotaxis vicentina (minimizar o impacte dos arranjos /alargamento dos caminhos, 
nomeadamente da praia do Carvalhal) 

Microtus cabrerae (em áreas onde forem identificadas colónias) 

Myosotis retusifolia; Lacerta schreiberi (adjacentes às linhas de água, de forma a 
não aterrar/destruir as margens das linhas de água e a vegetação aí existente) 

Euphydryas aurinia (em área mais sensíveis, efectuar estes trabalhos em função 
do ciclo de vida da espécie) 

 

As espécies de flora acima referidas não foram identificadas no local, nem ocorrem os 

biótopos adequados à sua presença. 

 

Nas espécies de fauna, apenas o rato de Cabrera e a E. aurinia poderão ocorrer, mas 

apenas na envolvente mais afastada da estrada, onde encontram condições ecológicas 

adequadas.  

 

O traçado da conduta ocorre sob as rodovias ou caminhos existentes, ou em alguns 

troços ao longo da berma destes mesmos espaços canais ou atravessando alguns 

terrenos envolventes (matos ou áreas agrícolas). 

 

As bermas são ocupadas por espécies herbáceas e arbustivas presentes de caráter mais 

generalista e associadas a biótopos mais humanizados. Conforme descrito no Cap. IV, 

ao longo da berma das estradas da área de estudo, a espécie Dittrichia viscosa, 

normalmente associada a terrenos incultos, surge como a espécie dominante, sendo o 

estrato herbáceo ocupado maioritariamente por gramíneas 

 

Não haverá deste modo afetação das espécies acima mencionadas, existindo 

conformidade com esta orientação. 
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- Condicionar a construção de infra-estruturas 
 

1110; 1140; 1170; 1210; 2110; 2120; 2130*; 2230 (obras costeiras) 

1210; 1240; 1310; 1410; 1420; 1430; 1510*; 2120; 2130*; 2150*; 2190; 2230; 2260; 
2330; 3110; 4030; 5140*; 5330; 5410; 6220*; 8210; 8220; 9330; Herniaria algarvica 
(vários tipos de infra-estruturação) 

Myosotis retusifolia (abertura e alargamento de vias de comunicação ou outras 
infra-estruturas localizadas junto a linhas de água) 

Lacerta schreiberi (na construção de novas estradas ou alargamento das 
existentes, evitar a proximidade às linhas de água) 

 

Os únicos habitats protegidos que foram identificados ao longo do corredor da nova 

conduta foram os habitats 6310 Montados de Quercus spp. de folha perene (entre o  

km 2+700 a 3+240) e 9330 Florestas de Quercus suber. Este último habitat apenas 

ocorre numa pequena mancha afastada do traçado, sem qualquer afetação (na 

envolvente do km 4+500). 

 

No que respeita ao montado, ocorre em:  

 

• Na envolvente (lado direito) do pk 2+750-2+875 – a conduta é enterrada sob a 

estrada existente e apenas a faixa de construção incide sobre esta mancha; 

• Na envolvente (lado direito) do pK 2+875-3+274 - a conduta é enterrada sob a 

estrada existente, mas poderá haver necessidade de remoção de exemplares na 

faixa de servidão. A faixa de construção incide igualmente sobre esta mancha; 

• Na envolvente (lado direito) do 4+500-4+700 – ocorre uma pequena área de 

sobreiros, em que a faixa de construção e faixa de servidão poderão incidir; 

 

Na fase de construção, será possível localizar as máquinas fora desta área, evitando o 

corte de exemplares (por exemplo, colocando-as do lado oposto, ocupado por alcatrão, 

caminhos, matos ou área agrícola). Na faixa de servidão, caso seja necessário o abate 

de algum exemplar, deverá ser realizada a compensação adequada, de acordo com a 

legislação em vigor. 

 

A linha de água da Ribeira da Junqueira será atravessada com travessia aérea, 

aproveitando a plataforma do pontão já existente, onde já se encontra também a conduta 

existente. As sapatas dos pilares metálicos que permitem a sustentação da conduta, nos 

seus trechos verticais (em ambos os lados), são dispostas sobre alcatrão e área agrícola.  

 

Não haverá deste modo afetação direta destes habitats ripícolas e consequentemente 

das espécies de flora e fauna aí existentes.  

 

Existe deste modo conformidade com esta orientação. 
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- Condicionar expansão urbano-turística 

1130; 1140; 1150*; 1240; 1310; 1410; 1430; 1510*; 2150*; 2190; 2250*; 2260; 
3110; 4030; 5140*; 5210; 5330; 5410; 8220; 8310; 9330; Armeria rouyana; Avenula 
hackelii; Biscutella vicentina; Chaenorrhinum serpyllifolium ssp. lusitanicum; 
Diplotaxis vicentina; Euphorbia transtagana; Herniaria maritima; Linaria algarviana; 
Linaria ficalhoana; Myosotis retusifolia; Ononis hackelii; Thymus camphoratus; 
Thymus carnosus; Verbascum litigiosum Emys orbicularis; Lutra lutra; Mauremys 
leprosa (ordenar expansão urbano-turística de forma a não afectar as áreas mais 
sensíveis) 

Não aplicável 

 

- Assegurar caudal ecológico 

3260; Alosa fallax; Chondrostoma lusitanicum; Emys orbicularis; Lutra lutra; 
Mauremys leprosa 

Não aplicável 

 

- Condicionar construção de açudes em zonas sensíveis 

3260; 3290; 91E0*; Alosa fallax; Chondrostoma lusitanicum 

Não aplicável 

 

- Condicionar construção de barragens em zonas sensíveis 

3260; 3290; 91E0*; Alosa fallax; Chondrostoma lusitanicum; Lacerta schreiberi; 

Não aplicável 

 

- Melhorar transposição de barragens /açudes 

Alosa fallax; Chondrostoma lusitanicum (colocação de passagens adequadas para 
peixes) 

Não aplicável 

 

- Condicionar transvases 

Alosa fallax; Chondrostoma lusitanicum 

Não aplicável 

 

- Reduzir mortalidade acidental 

Lutra lutra (passagens para fauna e sinalizadores em rodovias; implementar 
dispositivos dissuasores da passagem e entrada da espécie nas pisciculturas). 

Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi 
(evitar o uso de vedações rematadas no topo com arame farpado). 
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A implantação da conduta será uma atividade de curta duração, prevendo-se a proteção 

da vala enquanto não estiver tapada com terra, evitando deste modo, a queda de 

animais para o seu interior, principalmente durante o período noturno, quando os 

trabalhos de construção estarão parados. 

 

Não se prevê qualquer afetação das passagens hidráulicas existentes, pelo que a 

situação atual será mantida. 

 

Não existe qualquer vedação ao longo da estrada, sendo mantida essa situação. 

 

Existe conformidade com esta orientação. 

 

 

 

9.2.2 Flora e Vegetação 

Os impactes negativos na flora e vegetação associados ao projeto ocorrem apenas na 

fase de construção, que contempla ações que implicam a destruição da flora e vegetação 

nos locais de intervenção, resultantes das seguintes ações: 

 

• Desmatação; 

• Movimentação de terras (escavação e aterro); 

• Implantação permanente das estruturas de apoio (sobretudo as várias Câmaras 

ao longo do traçado);  

• Implantação da faixa de construção temporária e da faixa de servidão; 

• Instalação e funcionamento dos estaleiros; 

• Tráfego de veículos e funcionamento de máquinas e equipamentos de obra. 

 

A implantação da conduta ao longo da estrada implica a abertura de uma vala de 

pequena dimensão (largura não superior a 2 m) para a inserção de uma tubagem de 

diâmetro interior 800 mm, inferior aos diâmetros da conduta já existente.  

 

Os principais impactes decorrentes desta vala serão a eliminação de espécimes de flora 

e a deposição de poeiras sobre a vegetação da envolvente. 

 

A vala será, conforme referido, de reduzida largura, e as espécies de flora a afetar são 

espécies generalistas e de grande ocorrência a nível local e nacional ou associadas a 

biótopos agrícolas. Poderá haver necessidade de remoção de alguns eucaliptos ou 

pinheiros em pequenos trechos. Conforme referido acima, na faixa de utilização 

temporária, sempre que ocorram espécimes arbóreos que não seja necessário remover, 

as máquinas e materiais de apoio devem ser localizados em zonas próximas, sem este 

tipo de vegetação. 

 

Sempre que possível as terras retiradas da vala serão reutilizadas para fecho e 

compactação da mesma, evitando-se ao máximo o transporte de terras e deposição de 

poeiras. 
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Deverá haver um Acompanhamento Ambiental que assegure que os trabalhos ocorram 

apenas na área prevista. 

 

O impacte resultante das ações referidas embora negativo, direto, local, é temporário 

e reversível para as espécies herbáceas e arbustivas e apresenta uma magnitude 

reduzida e não significativa. 

 

No caso das estruturas de apoio ou travessias de linhas de água ou infraestruturas 

existentes, estas levarão igualmente à eliminação de espécimes, mas de uma forma 

permanente. Indicam-se abaixo os principais biótopos afetados diretamente por cada 

uma dessas estruturas, por ordem de localização ao longo da conduta: 

 

• pk 0+010 – Câmara de medidor de caudal no recinto da ETA – Matos; 

• pk 5+111-5+146 – Travessia da Ribeira da Junqueira – Travessia aérea. As 

sapatas dos pilares ocuparão zonas já alcatroadas e zona agrícola; 

• pk 5+353 – Câmara de ligação entre as adutoras – Matos e zona já alcatroada; 

• pk 5+559-5+565 – Travessia sobre a Adutora existente – Matos; 

• pk 6+162-6+174 – Travessia sobre a Esteira de Carvão (EDP) – Travessia aérea; 

As sapatas dos pilares ocuparão zona industrial e zona já alcatroada; 

• pk 7+761-7+821 – Travessia sob o acesso à Rotunda das Palmeiras – Perfuração 

horizontal dirigida; Matos (montante) e Zona agrícola (Jusante); 

• pk 8+250-8+339 – Travessia sob a EN120-4 e gasoduto REN – Perfuração 

horizontal dirigida; Zona agrícola (montante) e Zona agrícola (Jusante); 

• pk 9+100 – Câmara de medição de caudal – Zona agrícola; 

• pk 9+475 – Casa das águas – zona impermeabilizada (Equipamento). 

 

Em qualquer dos casos, não são atravessados quaisquer habitats de valor, nem serão 

afetadas espécies florísticas com estatuto de proteção, sendo essencialmente espécies 

herbáceas e arbustivas comuns, ou associadas aos terrenos agrícolas. 

 

Os impactes são deste modo negativos, diretos, locais, permanentes, irreversíveis, 

mas de magnitude reduzida e não significativa. 

 

Conforme já descrito acima, o habitat de maior sensibilidade ao longo do traçado é o 

montado de sobro, que como já referido, ocorre nalguns pequenos trechos do traçado.  

 

No que respeita à faixa de construção temporária, que será para o parqueamento das 

máquinas e veículos de apoio à obra à medida que a conduta vai sendo colocada, é 

possível evitar o corte de exemplares de sobreiro, colocando estes equipamentos noutros 

locais adjacentes. Os impactes serão deste modo inexistentes. 
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Para a faixa de servidão, poderá haver necessidade de remoção de alguns exemplares 

que se encontram nesta futura faixa que se manterá na fase de exploração, incluindo de 

eucaliptos e pinheiros que sejam igualmente necessários de remover. No caso específico 

dos sobreiros, deverá haver compensação de acordo com a legislação em vigor. Os 

impactes são negativos, diretos, locais, permanentes, irreversíveis, mas de 

magnitude reduzida e não significativa 

 

No que respeita ao estaleiro, prevê-se que o mesmo seja implantado em áreas 

pertencentes à AdSA, já impermeabilizadas, pelo que não são expectáveis impactes 

adicionais ao nível da flora e vegetação e habitats. Poderão ser necessários estaleiros de 

menor dimensão junto às travessias por perfuração horizontal dirigida, podendo ocupar 

zonas de matos (com as referidas espécies comuns), mas maioritariamente serão zonas 

agrícolas. 

 

Os impactes sobre a flora e vegetação serão negativos, diretos, locais, temporários, 

reversíveis, reduzidos e não significativos. 

 

As ações de construção, juntamente com a circulação de veículos e máquinas na área de 

intervenção, poderão ainda conduzir ao levantamento de poeiras e consequente 

deposição sobre a vegetação da área envolvente, o que implica a redução da taxa 

fotossintética das plantas podendo originar perdas de crescimento, queda prematura das 

folhas e menor imunidade a doenças e a pragas. Estes impactes são negativos, diretos, 

locais, temporários, reversíveis, reduzidos e não significativos. 

 

No Quadro V. 26 sintetizam-se estes impactes, determinando-se a sua significância. 

 

 

 

9.2.3 Fauna 

Na fase de construção os principais impactes sobre a fauna encontram-se associados às 

seguintes ações: 

 

• Desmatação e perda de biótopos temporária e permanente; 

• Movimentação de terras (escavação e aterros); 

• Circulação de camiões e máquinas; 

• Instalação/funcionamento do estaleiro. 

 

 

Estas ações poderão ocasionar a destruição de habitat, morte de espécimes que estão 

alojados nos seus abrigos e que não conseguirão fugir a tempo (herpetofauna e 

micromamíferos), atropelamento de pequenos vertebrados e aumento do ruído com a 

consequente perturbação da fauna da área envolvente. 
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A área de estudo onde a conduta será implantada constitui já uma área com alguma 

perturbação visual e sonora, não só pela presença das várias rodovias, mas pelos 

terrenos agrícolas ao longo do traçado e pela própria área industrial que ocorre no final 

deste. É expectável que apenas as espécies mais generalistas e adaptadas a este tipo 

de perturbações ocorram na área. 

 

As espécies de répteis de menor dimensão e invertebrados serão os grupos com maior 

impacte pela perda de biótopos decorrente da abertura da vala ou da implantação das 

estruturas de apoio. A destruição do coberto vegetal irá ocorrer na mínima área possível. 

Esta perda será insignificante, dado a ocorrência relevante na envolvente.  

 

Não foram identificados abrigos ao longo do traçado, embora possam existir alguns para 

os referidos grupos de menor dimensão. Na envolvente, existem biótopos adequados 

que poderão ser utilizados por estes indivíduos, 

 

As estruturas de apoio permanentes não causarão qualquer impacte na circulação da 

fauna da área de estudo. 

 

Sendo assim, este impacte será negativo, direto, local, temporário ou permanente, 

reversível ou irreversível, mas sempre reduzido e não significativo 

 

Refere-se ainda que a implantação da conduta será uma atividade de curta duração, 

sendo sempre que possível utilizadas as mesmas terras da escavação para o fecho e 

compactação da vala. 

 

Prevê-se igualmente a proteção da vala enquanto não estiver tapada com terra (com 

placas metálicas), evitando deste modo a queda de animais para o seu interior, 

principalmente durante o período noturno, quando os trabalhos de construção estarão 

parados. 

 

Durante a fase de construção é expectável a movimentação de maquinaria na zona da 

implantação da conduta, incluindo os terrenos que lhe são marginais. O distúrbio daí 

decorrente manifesta-se, por um lado, pelo impacte sonoro e pela emissão de poeiras 

mas igualmente pela presença humana percetível pelos animais. 

 

Este efeito pode sentir-se sobre mamíferos e aves, provocando a deslocação dos 

indivíduos para as zonas envolventes, onde encontram biótopos adequados. 

 

A emissão de poeiras e suspensão de partículas decorre dos movimentos de máquinas e 

das ações de movimentação de terras da abertura e fecho da vala, sendo no entanto 

expectável que seja muito reduzido o impacte.  

 

Em conclusão, associado ao facto de já existir um ruído ambiente ao qual as espécies 

existentes já estão adaptadas, o efeito na fauna, quer da produção de ruído da 

construção, quer da emissão de partículas, além de temporário é muito localizado. Este 

impacte será assim classificado de negativo, direto, temporário, reversível, reduzido e 

não significativo. 
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9.3 Fase de Exploração 

9.3.1 Flora e Vegetação 

Esta nova conduta tem como principal função servir de “backup” para a conduta principal 

que abastece a Zona Industrial de Sines. No decurso da reparação que é necessária na 

conduta principal, esta nova conduta funcionará em pleno para não interromper o 

abastecimento de água. Não se espera que haja necessidade de ações de manutenção 

a curto e médio prazo, e caso sejam necessárias, serão efetuadas a partir das Câmaras 

de visita ou em zonas muito localizadas e limitadas temporariamente.  

 

Para além disso, na faixa de servidão prevista para esta infraestrutura não poderá ser 

plantado qualquer espécime arbustivo e arbóreo. 

 

Consideram-se deste modo os impactes sobre a flora e vegetação negativos, diretos, 

temporários, reversíveis, reduzidos e não significativos. 

 

 

 

9.3.2 Fauna 

Durante a fase de exploração da conduta, não se esperam impactes significativos, para 

além de uma perturbação pontual durante eventuais ações de manutenção, mas que 

será negligível face às perturbações já existentes na envolvente. 

 

Os impactes na fauna são negativos, diretos, temporários, reversíveis, reduzidos e 

não significativos. 

 

 

 

9.4 Fase Desativação 

9.4.1 Flora e Vegetação 

A fase de desativação apresenta atividades semelhantes à fase de construção, no que 

respeita à desmatação, movimentação de terras, presença dos estaleiros, faixa de 

construção e tráfego de veículos, sendo que nesta fase final serão removidas todas as 

estruturas soterradas e as estruturas de apoio à superfície. 

 

Os impactes negativos, diretos e reversíveis destas atividades são no entanto mais 

reduzidos que na fase de construção, pela existência da anterior faixa de servidão que 

impede a existência de exemplares arbóreos e portanto, evita-se a necessidade de corte 

de espécimes. Assume-se que os exemplares herbáceos e arbustivos que entretanto 

colonizaram a faixa de servidão serão semelhantes ao que atualmente ocorre, pelo que 

os impactes da sua destruição são não significativos, para além de temporários. 

 

Por outro lado, a remoção destas infraestruturas (e em particular das estruturas de 

apoio) permite a recolonização destes espaços por vegetação local, dando uma maior 

homogeneidade aos ecossistemas presentes, sendo estes impactes positivos, 

prováveis, diretos, permanentes, embora não significativos, face às áreas afetadas. 
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9.4.2 Fauna 

No que respeita à fauna, os impactes negativos serão sobretudo associados aos 

distúrbios provocados pelo tráfego e movimentação de máquinas. 

 

Serão igualmente temporários e após esta fase final, a recolonização da vegetação 

permite a criação de novos biótopos, com impactes positivos, prováveis, permanentes, 

reduzidos e não significativos  

 

 

 

9.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero implica a não concretização do projeto, mantendo-se as características 

atuais do local. 
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Quadro V. 26 – Classificação de Impactes para o Descritor Flora e Vegetação na Fase de Construção 

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Destruição da 

vegetação associada às 

ações de desmatação e 

movimentação de terras 

no traçado da vala 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida (1) Reduzido (1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Destruição da 

vegetação associada às 

ações de desmatação e 

movimentação de terras 

na implantação das 

estruturas de apoio 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diário  

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida (1) Reduzido (1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Afetação da vegetação 

associado às ações de 

construção e à 

movimentação de 

máquinas, veículos e 

pessoas (poeiras) 

Certo 

(3) 

Temporário / 

Permanente (#) 

(1) / (2) 

Ocasional 

(2) 

Reversível / 

Irreversível (#) 

(1) / (3) 

Reduzida (1) Reduzido (1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) / Minimizável 

e Compensável 

(2) (#) 

(-) NS 

(11 / 15) 

Destruição da 

vegetação associada à 

instalação do estaleiro  

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS); (#) relativo à remoção eventual de árvores na faixa de servidão 
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Quadro V. 27 – Classificação de Impactes para a Fauna na Fase de Construção 

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 

Afetado / 

Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Fragmentação 

dos habitats 

Vala 

Improvável 

(1) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Confinado à 

instalação  

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(9) 

Estruturas 

de apoio 

Improvável 

(1) 

Permanente 

(2) 

Diário  

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Confinado à 

instalação  

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(13) 

Distúrbio gerado pela 

movimentação de máquinas e 

pessoas 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 

 

 

Quadro V. 28 – Classificação de Impactes para a Flora na Fase de Exploração 

Impacte 
Probabilidade de 

Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 

Afetado/ 

Sensibilidade 

Ambiental da Área 

Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Ações de manutenção pontuais 

– Destruição da vegetação, 

deposição de poeiras 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Raro (1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Confinado à 

instalação  

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(9) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 29 – Classificação de Impactes para a Fauna na Fase de Exploração 

Impacte 
Probabilidade de 

Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 

Afetado/ 

Sensibilidade 

Ambiental da Área 

Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Ações de manutenção pontuais 

– perturbação sonora e visual 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Raro (1) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Confinado à 

instalação  

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(9) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS)  
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Quadro V. 30 – Classificação de Impactes para a Flora na Fase de Desativação 

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Destruição da 

vegetação associada às 

ações de 

movimentação de terras 

no traçado da vala 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida (1) Reduzido (1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Afetação da vegetação 

associado às ações de 

desativação e à 

movimentação de 

máquinas, veículos e 

pessoas (poeiras) 

Certo 

(3) 

Temporário / 

Permanente (#) 

(1) / (2) 

Ocasional 

(2) 

Reversível / 

Irreversível (#) 

(1) / (3) 

Reduzida (1) Reduzido (1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(11) 

Destruição da 

vegetação associada à 

instalação do estaleiro  

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Recolonização da 

vegetação nas áreas 

das estruturas de apoio, 

após a remoção 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Diário  

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida (1) Reduzido (1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

- 

(+) NS 

(13) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 31 – Classificação de Impactes para a Fauna na Fase de Desativação 

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 

Afetado / 

Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Distúrbio gerado pela 

movimentação de máquinas e 

pessoas 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(10) 

Aumento de disponibilidade de 

biótopos 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Diário  

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida (1) Reduzido (1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

- 

(+) NS 

(13) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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10. PAISAGEM 

10.1 Metodologia 

Neste ponto identificam-se e avaliam-se os principais impactes sobre a Paisagem 

decorrentes da implementação do projeto. 

 

A avaliação de impactes a realizar assentará assim na caracterização já efetuada da 

sensibilidade da paisagem das áreas diretamente afetadas pelo projeto bem como na 

sua envolvente de 3 km, considerando os principais efeitos provocados sobre a 

paisagem no decurso das ações que envolvem as fases de construção e de exploração. 

Em particular, serão tidos em conta os efeitos sobre as áreas de Elevada Qualidade 

Visual e Elevada Sensibilidade Visual, a determinar através da realização das bacias 

visuais. Igualmente será considerada a carta de Absorção Visual, identificando as áreas 

sujeitas a maior exposição visual por parte das diferentes componentes do projeto. 

 

A área de implantação da conduta adutora e infraestruturas associadas situa-se em 

espaços onde existe alguma variação de cotas altimétricas, ainda que a área onde será 

instalada a conduta adutora em estudo não apresente variação de cotas expressivas. 

Verifica-se que a parte inicial do traçado preconizado para implantação da conduta 

adutora se localiza a cotas entre os 50-100 m, ocorrendo posteriormente uma área 

expressiva com cotas que variam entre os 40-10 metros. A parte final da conduta 

desenvolver-se-á em cotas ligeiramente superiores.  

 

A variação suave e muito gradual da maioria dos escalões hipsométricos traduz-se, em 

termos morfológicos num relevo suave, com predominância de declives menores de 5%, 

na quase totalidade da área em estudo. Apenas muito pontualmente, mais 

concretamente na envolvente da Ribeira da Junqueira ocorrem zonas de declives entre 

5-15%, ou seja, zonas de declives moderados. Esta zona tratando-se de uma linha 

hidrográfica com alguma expressividade apresenta uma relevo característico destas 

mesmas zonas, motivo pelo qual apresenta um declive moderado, contrariamente a toda 

a restante área em estudo.  

 

Conforme é possível verificar, as classes de usos mais prevalentes são o espaço canal, 

em forma de estradas alcatroadas ou caminhos existentes, os matos e as zonas 

agrícolas. Existem igualmente alguns pequenos trechos sobre eucaliptal, pinhal, montado 

de sobro e zonas impermeabilizadas (equipamento ou área industrial), mas com pouco 

significado. 

 

O impacte das ações de construção é mais negativo para as áreas agrícolas, sobretudo 

pela afetação temporária dos terrenos no caso da vala e permanente no caso das 

estruturas de apoio, embora nestas últimas as afetações sejam de reduzida dimensão. 

 

Um outro impacte está associado às zonas onde ocorrer coberto arbóreo na medida e 

que projeto contempla uma faixa de trabalho de cerca de 15 metros para cada lado do 

eixo da conduta adutora. Este impacte assume maior relevância na zona onde existem 

sobreiros.  
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Após o fecho das valas, os usos do solo atuais podem ser restabelecidos, inclusive na 

área agrícola, desde que não sejam instaladas culturas permanentes (coberto arbóreo) 

na faixa de servidão de 5 m para cada lado do eixo da conduta. 

 

Os previsíveis impactes sobre a paisagem, resultantes do projeto em análise, e que a 

seguir se avaliam, serão decorrentes das seguintes ações principais, as quais se 

estruturam da seguinte forma: 

 

• Movimentação de máquinas, veículos e pessoas com desorganização espacial e 

funcional da paisagem associada, constituindo um impacte temporário; 

• Abertura de faixas de trabalho de 15 metros centrados no eixo da conduta, o que 

constituirá um impacte permanente na fase de construção, sendo que na fase de 

exploração essa faixa será de 10 m sendo que, são 5 metros para cada lado do 

eixo da conduta.  

• Instalação de estruturas de apoio, com alturas até cerca de 3 m, sendo que 

apenas as câmara de ligação constituirão um impacte permanente. De referir que 

estas infraestruturas pontuais se referem a : 

o  Câmara de medidor de caudal no Recinto da ETA com uma altura de 

cerca de 2,40 m; 

o Câmara de ligação com cerca de 2,40 m cerca do km 5+353; 

o Câmara de medição de caudal com cerca de 2,65 m de altura localizada 

ao km 9+100. 

 

Nos critérios de avaliação de impactes importa ter presente: 

 

• A presença de observadores sensíveis às alterações na paisagem decorrentes da 

construção e exploração do projeto; 

• A sensibilidade/capacidade de absorção da paisagem face a uma intrusão visual 

(presença de áreas de elevada sensibilidade e/ou baixa capacidade de absorção 

visual); 

• A qualidade visual da paisagem; 

• A magnitude e significância da intrusão visual que será tanto mais elevada quanto 

maior for a sensibilidade e qualidade visual da paisagem e menor a sua 

capacidade de absorção; 

• A afetação ser temporária ou permanente; 

• A afetação ser reversível ou irreversível. 

 

Para a fase de construção foram tidas em consideração as características do projeto da 

Conduta Adutora e as principais ações previstas e referidas anteriormente. 

 

Para a fase de exploração foram consideradas as ações de manutenção da conduta 

adutora e a presença da própria infraestrutura na paisagem, mais concretamente nos 

locais das travessias aéreas sobre a Ribeira da Junqueira e a Esteira de Carvão da EDP, 

bem como a instalação das estruturas de apoio com altura acima do solo, mais 

concretamente as câmaras de ligação. 
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No que respeita à fase de desativação consideraram-se as ações já descritas para a fase 

de construção. 

 

A identificação e avaliação de impactes é efetuada para cada uma das diferentes fases 

de implementação do projeto, fases de construção, exploração e desativação, segundo 

os critérios definidos na Metodologia Geral deste Capítulo. No final, avalia-se ainda a 

Alternativa Zero. 

 

 

 

10.2 Definição das Bacias Visuais 

Como se viu na caracterização efetuada na Situação de Referência, a área em análise 

em que se desenvolve o corredor da conduta adutora em construção corresponde, de 

forma geral, a uma zona de relevo plano, e com um número de observadores reduzido 

na envolvente. 

 

Atendendo a que o principal impacte em termos paisagísticos será a alteração estrutural 

da paisagem e sua perceção visual pelos observadores da envolvente durante a fase de 

construção e exploração, a qual decorre das ações de construção e posteriormente da 

presença física das estruturas, considera-se importante identificar a abrangência visual 

dessas intervenções. 

 

Na figura seguinte (FIG. V. 3) elaborada foram marcadas as bacias visuais das 

intervenções geradas a partir das cotas médias de cerca de 3 metros, nomeadamente ao 

longo da conduta. São estas situações potenciais, que corresponderão ao impacte visível 

do projeto durante a fase de construção do mesmo, que será tanto mais elevado quanto 

menor for a capacidade de absorção visual e maior for a qualidade visual e a 

sensibilidade da paisagem afetada.  

 

Verifica-se que, existem acessos (estradas municipais e alguns caminhos rurais) até 

próximo do local para construção da conduta pelo que os acessos preconizados para a 

obra correspondem á utilização de caminhos já existentes. 

 

A abertura de vala para implantação da conduta implica a necessidade de se recorrer a 

movimentos de terra. 

 

As simulações das bacias visuais, apresentada na figura seguinte, foram efetuadas 

considerando a altura de cerca de 3 metros, correspondente à altura média de pessoal e 

maquinaria durante a obra. 

 

Destas bacias verifica-se que as bacias visuais correspondem à fase de construção, pois 

na fase de exploração apenas ocorrerão 5 locais onde a conduta estará implantada 

acima do piso térreo. Estes locais correspondem a situações muito pontuais que não 

possuem representação cartográfica, para além de que as mesmas se encontram 

perfeitamente enquadradas na envolvente direta da área em estudo.  

 



CONCELHO

SINES

CONCELHO

SANTIAGO DO CACÉM

IC4

IP8

1144

1108

1109

261-5IC4

IC4

1109

2
+

0
0

0

9+479

0
+

0
0

0

1
+

0
0

0

9+000

5+
00

0

7+
00

0

6+
00

0

4
+

0
0

0

8+000

3
+

0
0
0

-60000 -55000

-1
9
5
0

0
0

-1
9
0
0

0
0

Escalas

Data Formato

Versão

A

A3 - 297 x 420

V.3Bacia visual da Conduta Adutora

¯

0 250 500
m

1:40.000

Figura

E
m

 c
ó

p
ia

s
 d

e
s
te

 d
e
s
e
n

h
o
 c

o
m

 f
o

rm
a
to

 d
if
e
re

n
te

 d
o
 A

3
 a

te
n

d
e
r 

à
 e

sc
a
la

 g
rá

fi
ca

Fonte: (Cartografia de Base)

Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal da Série M888 à escala 1:25.000:
516-Santiago do Cacém, 4 edição de 2009; 526-Sonega (Santiago do Cacém), 4 edição de 2009.
Referência NE 1108/2017. (Cedência de utilização pela  Empresa, Águas de Santo André, S.A.
para o referido projeto).

1/1

Folha

Infraestruturas existentes

Conduta AdSA

Conduta EDP

Abastecimento de água

Águas residuais

Equipamento

Gasoduto (REN)

Rede rodoviária

Rede ferroviária

Área de estudo

FIGV03-BaciaVisual

[

[

[[ Limite de concelho (CAOP2016)

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da
Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel

e o Reservatório de Monte Chãos 

Sistema de referência

EPSG 3763
(PT-TM06/ETRS89 - European
Terrestrial Reference System 1989)

Infraestruturas a construir

Conduta adutora (Projeto)

Bacia visual da Conduta Adutora

Visibilidade

Julho 2018





  
 

EIA da Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos 

Vol. 2 – Relatório Síntese Capítulo V 
Rev.01 Fevereiro 2019 

73

 

 

Este locais correspondem a: 

 

• Câmara de ligação do medidor de caudal no recinto da ETA, ao km 0+010, com 

2,40 m; 

• Câmara de ligação entre as adutora, ao km 5+353, com 2,40 metros de altura e  

• Câmara de Medição de caudal ao km 9+100 com 2,65 metros de altura. 

 

 

Importa referir que as bacias visuais geradas só têm em conta o modelo digital do 

terreno, não entrando em linha de conta o uso do solo, assumindo-se, assim, apenas os 

aspetos morfológicos em que predomina um relevo plano a ondulado. Não se 

consideram os obstáculos visuais introduzidos pela presença de vegetação 

(nomeadamente as manchas florestais de proteção e de produção que se distribuem um 

pouco por todo o território) e que, de certa forma, irão limitar / reduzir a visualização 

direta dos espaços intervencionados, e que corresponderá à perceção efetiva que se tem 

no local. 

 

Importa também referir, que a nitidez de leitura dos elementos que integram a paisagem 

se vai esbatendo à medida que aumente a distância a que se encontra o observador.  

 

Como se constata da análise das bacias visuais associadas aos diferentes elementos de 

projeto (FIG. V. 3), verifica-se que a área considerada para o buffer de 3000 metros 

corresponde a 8 233,55 hectares, sendo que nessa área, a conduta adutora entre a ETA 

de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos, poderá ser, no máximo, visível em  

134 166,4 hectares, ou seja, em 50,06% do total da área da bacia.  

 

As áreas não visíveis correspondem de uma forma genérica aos rios, nomeadamente a 

ribeira da Junqueira, bem como à barragem de Morgavel e a zona localizada a norte e 

este, onde as cotas dos terrenos são mais elevadas pelo que, também não é expectável 

que a Conduta Adutora seja visível.  

 

Embora a conduta possa ser visível em cerca de 50,6% do território atravessado, não 

significa isso que seja possível visualizá-la a partir de qualquer um dos pontos de 

observação, existente na zona de influência visual da mesma, na medida em que a maior 

parte da conduta se encontra enterrada. Importa também realçar que o traçado desta 

nova conduta acompanha na sua maior parte uma conduta já existente e uma área já 

infraestruturada, com a ocorrência em alguns locais de infraestruturas elétricas ou 

unidades industriais, pelo que será parcialmente impercetível se tivermos em 

consideração a existência destas infraestruturas, excetuando a curtas distâncias do seu 

traçado. 

 

Seguidamente é feita a sua análise em termos de impactes na Qualidade Visual da 

paisagem e em termos da sua Sensibilidade Visual. 

 

 



  
 

EIA da Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos 

Capítulo V Vol. 2 – Relatório Síntese 

Fevereiro 2019 Rev.01 

74

 

 

a) Impactes na Qualidade Visual da Paisagem 

 

Quadro V. 32 – Impactes Visuais sobre as áreas de diferente Qualidade Visual 

Interferência Visual do Projeto na Qualidade Visual da Paisagem 

Baixa Média Elevada 

Área (ha)
 (1)

 % 
 

Área (ha)
 (1)

 % 
 

Área (ha)
 (1)

 % 
 

1975,9 48,5 1328,7 45,2 861,8 70,8 

(1) – % face à área visível da bacia visual gerada para um  buffer de 3000 metros 

 

 

Relativamente à conduta adutora em estudo constata-se que os impactes visuais sobre a 

qualidade visual da paisagem inserem-se maioritariamente em áreas com qualidade 

visual baixa e média, correspondendo a primeira a 48,5% da área total da bacial visual 

gerada pelo projeto e a segunda a 45,2% da área da bacia visual. 

 

As áreas de qualidade visual elevada interferidas, correspondente a uma área de  

861,8 ha é equivalente a 70,8% da área total desse valor.  

 

As áreas de qualidade visual mais elevada interferidas correspondem no essencial às 

que se localizam na envolvente próxima do projeto. Todavia, é de realçar que face à 

presença de vegetação arbórea, constituída essencialmente por pinheiro e sobreiros que 

ocupam grande parte desta área de qualidade visual média a elevada. A visualização da 

conduta será, provavelmente, percecionada de forma parcial e intercalada dado que 

apenas será visível nos locais com travessias aéreas e nas câmaras de ligação. 

 

Como conclusão, constata-se que as áreas com maior afetação visual correspondem a 

zonas com baixa a média qualidade visual, sendo que as áreas de qualidade visual mais 

elevadas são interferidas, de forma menos expressiva. 

 

 

 

b) Impactes na Capacidade de Absorção Visual 

 

No que se refere à conduta adutora e infraestruturas associadas, verifica-se que as 

zonas com baixa capacidade de absorção visual são as que têm maior afetação na área 

da bacia visual e que as de elevada capacidade de absorção visual, que serão afetadas, 

têm uma expressão reduzida. A afetação da área da bacia visual média capacidade 

apresenta um valor com representatividade, mas ainda assim inferior ao da classe de 

capacidade de absorção visual baixa.  

 

Desta forma constata-se que a Conduta Adutora em estudo se insere maioritariamente 

em áreas com capacidade de absorção visual média e elevada.  



  
 

EIA da Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos 

Vol. 2 – Relatório Síntese Capítulo V 
Rev.01 Fevereiro 2019 

75

 

 

c) Impactes na Sensibilidade Visual da Paisagem 

 

A conduta afetará sobretudo áreas de sensibilidade visual elevada, apresentando 

também uma expressão significativa as áreas de sensibilidade baixa. As áreas de 

sensibilidade média têm uma afetação com alguma expressão, ainda que mais reduzida 

quando comparada com as restantes área de sensibilidade. 

 

 

 

 

10.3 Fase de Construção 

É nesta fase que serão implementadas grande parte das ações de carácter definitivo, 

transmissíveis à fase de exploração e que, portanto, irão atribuir uma nova leitura à 

paisagem. Os impactes na fase de construção resultam fundamentalmente da 

desmatação e faixa de proteção a executar na zona de implantação da conduta e, para 

a circulação de maquinaria e pessoal afeto à obra.  

 

No caso da conduta, á abertura da vala, que não terá uma largura superior a 2 m, 

associa-se igualmente uma faixa de construção temporária de 10 m, onde são colocados 

as máquinas e materiais de apoio. No final, a vala será novamente tapada (com terras ou 

pavimento), sendo possível o restabelecimento dos usos existentes, com exceção de 

coberto arbóreo numa faixa de servidão correspondente a 5 m para cada lado do eixo da 

via. Nas zonas de floresta de produção, com predominância do espaço florestal de 

produção considera-se assim que, de forma global o impacte desta ação é pouco 

significativo, e significativo nas zonas florestais de proteção considera-se que o impacte 

terá maior significado. 

 

Nas travessias aéreas, haverá afetação dos usos existentes apenas pelas sapatas dos 

pilares metálicos que sustentam os trechos verticais da nova conduta, para passar sobre 

a ribeira da Junqueira ou pela Esteira de Carvão. 

 

Conforme é possível verificar, as classes de usos mais prevalentes são o espaço canal, 

em forma de estradas alcatroadas ou caminhos existentes, os matos e as zonas 

agrícolas. Existem igualmente alguns pequenos trechos sobre eucaliptal, pinhal, montado 

de sobro e zonas impermeabilizadas (equipamento ou área industrial), mas com pouco 

significado. 

 

O impacte das ações de construção é mais negativo para as áreas agrícolas, sobretudo 

pela afetação temporária dos terrenos no caso da vala e permanente no caso das 

estruturas de apoio, embora nestas últimas as afetações sejam de reduzida dimensão  
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Após o fecho das valas, os usos do solo atuais podem ser restabelecido, inclusive na 

área agrícola, desde que não sejam instaladas culturas permanentes (coberto arbóreo) 

na faixa de servidão de 5 m para cada lado do eixo da via. 

 

 

• Das transformações das características visuais dos locais diretamente 

afetado pela obra, ocorrem algumas alterações como consequência de 

alterações na utilização e função do espaço. 

Contudo, algumas destas ações são de carácter temporário, como é o caso 

dos estaleiros e movimentação de máquinas, veículos e pessoas com caráter 

de grande intensidade no espaço e no tempo.  

Como ações de construção suscetíveis de induzir a desorganização funcional 

da paisagem envolvente à área diretamente intervencionada, são ainda de 

referir a circulação de veículos pesados no local e nas vias de acesso ao 

mesmo, sendo todas estas ações responsáveis por alterações qualitativas e 

estruturais da paisagem. 

 

 

Relativamente à nova conduta e conforme se apresentou no ponto 10.2 (Quadro V. 32) o 

impacte das ações de construção, inerentes á colocação dos apoios, sobre áreas de 

qualidade visual elevada, corresponde a 21 % do total da bacia visual, ou seja a uma 

área de 862 hectares.  

 

Relativamente ao impacte visual associado á construção da conduta, sobre áreas de 

sensibilidade visual elevada, tal como expresso no ponto 10.2, ocorrerá uma afetação de 

1631 ha, correspondente a cerca de 39,00% da área total da bacia visual. 

 

O impacte visual de uma determinada ação está diretamente relacionado com a 

alteração que essa ação irá originar na qualidade e sensibilidade visual da paisagem e 

com a transformação das suas características sensoriais e cénicas. 

 

Tal como referido na situação de referência, a análise da paisagem está dependente da 

avaliação do intérprete, logo a magnitude e a significância destes impactes estão 

diretamente relacionadas com o senso comum de quem a analisa, bem como da sua 

sensibilidade, sendo um processo valorativo. Assim, tendo em conta a percentagem das 

áreas de elevada qualidade e sensibilidade visual afetadas, relativamente à totalidade 

das distintas bacias visuais bem como o número de recetores permanentes, considera-se 

que os projeto das diferentes infraestruturas têm uma magnitude de impacte moderada. 

 

As alterações estruturais da paisagem estão relacionadas com o efeito de intrusão visual, 

ou seja, a afetação estrutural/espacial resultante de uma nova estrutura ou elemento 

numa paisagem. Este efeito de intrusão visual está diretamente relacionado com a 

capacidade de absorção visual de cada uma das bacias visuais que compõem a área em 

estudo, bem como a sua envolvente próxima.  
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As bacias visuais da conduta adutora em estudo, inserem-se predominantemente em 

áreas de capacidade de absorção visual baixa (46%) e média (40%). sendo o impacte da 

sua construção no geral pouco significativo.  

 

Em síntese a fase de construção será responsável pela origem de diversas situações de 

desorganização visual da área de intervenção do projeto, devidas às escavações, faixas 

de solos nus, depósitos de materiais e instalação de estaleiros e movimentação de 

pessoas e veículos. 

 

Embora estas situações não tenham um carácter fixo, mudando dentro desta área em 

função da progressão dos trabalhos, será sempre um período, relativamente alargado, 

de perturbação e desqualificação visual, podendo considerar-se que haverá impactes de 

magnitude moderada, reversíveis, confinados e temporários. O impacte associado à 

desmatação e para a abertura das faixas, no atravessamento de zonas florestais, é 

contudo permanente. 

 

 

 

 

10.4 Fase de Exploração 

É durante a fase de exploração que, se dará o processo de adaptação da paisagem à 

introdução de novos elementos construídos, nomeadamente da presença das câmaras 

de ligação e de medição de caudal e da Conduta Adutora nos locais onde será efetuada 

a travessia aérea. De referir no entanto que estas situações são pontuais dado que tal 

como referido anteriormente, a maior parte da conduta se encontra enterrada.  

 

Face à tipologia do relevo e às características da infraestrutura em questão, não é 

expectável que a estrutura em causa seja visualizada a partir de uma distância 

considerável. 

 

As visibilidades efetivas da envolvente para a zona do projeto, estão relacionadas com o 

número de observadores que, na grande maioria da área em estudo, se concentram em 

aglomerados que maioritariamente se localizam afastados da área em estudo. A esta 

situação, acresce o facto de os usos de solo alternarem entre usos florestais e matos, o 

que implica que as bacias visuais sejam pouco amplas e consecutivamente o impacte 

pouco significativo.  

 

Como exceção temos algumas habitações isoladas e pequenos núcleos populacionais 

dispersos no Bairro da Proença a Velha (Foto 2) constituem das únicas ocupações 

humanas próximas da área em estudo correspondendo de facto a habitações de carácter 

rural residual, que não serão intersetadas.  
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Foto 2 – Bairro Novo da Proença a velha e sua envolvente ao km 3+500 

 

 

Na envolvente do Bairro Novo da Provença Velha ocorrem áreas agrícolas, sendo que as 

mesmas depois voltam a surgir como alguma expressividade após a linha de caminho-

de-ferro prolongando-se até á parte final da área em estudo. De referir no entanto que 

neste local a conduta será enterrada não estando prevista para este local a colocação de 

nenhuma câmara de ligação motivo pelo que o impacte será nulo.  

 

As situações em que a presença física da conduta constituem maior impacte visual 

correspondem àquelas em que a acessibilidade visual é mais elevada, devendo nesses 

casos verificar-se a existência de infraestruturas não enterradas tais como câmaras de 

ligação ou travessias aéreas. 

 

A alteração introduzida na paisagem pela presença da nova conduta nesses locais 

embora origine modificações potenciais significativas à zona, será atenuada uma vez que 

se tratam de situações muito pontuais e que se encontram enquadradas com as 

infraestruturas já existentes.  

 

Face ao exposto, e da análise do Quadro V. 34 conclui-se que os impactes na paisagem 

durante a fase de exploração da conduta são negativos, diretos e maioritariamente não 

significativos. 
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10.5 Fase de Desativação 

No caso de uma muito pouco provável desativação da conduta adutora entre a ATA de 

Morgavel e o reservatório de monte Chãos o tipo de operações a desenvolver será 

semelhante ao referido para a fase de construção, já que será necessária a instalação de 

estaleiro de obra, a que acresce a hipótese de retirada da conduta sendo para isso 

necessário efetuar escavações, com procedimento inverso ao da construção das 

mesmas, pelo que os impactes negativos seriam semelhantes. 

 

Deste modo, os impactes em termos gerais são considerados negativos, temporários, 

diretos, não significativos e de magnitude reduzida (Quadro V. 35). 

 

Posteriormente a recuperação que ocorrerá na zona anteriormente afeta ao projeto, 

revela-se como tendo um impacte positivo, permanente, não significativo a 

significativo e de magnitude reduzida a moderada consoante o anterior impacte da 

presença dos diferentes elementos do projeto e da qualidade e sensibilidade visual da 

zona, contribuindo globalmente para a melhoria da qualidade visual da paisagem 

(Quadro V. 35). 

 

 

 

 

10.6 Alternativa Zero 

Com a adoção da Alternativa Zero manter-se-ão as características da paisagem 

atualmente existentes. 
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Quadro V. 33 – Classificação de Impactes para o Descritor Paisagem na Fase de Construção  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Desmatação na zona da 

faixa de construção 

necessária para a 

implantação da conduta 

adutora e das câmaras de 

ligação 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Ocasional 

(2) 

Irreversível 

(3) 

Moderada 

(2) 

Reduzido 

(1) 

Não confinado 

mas localizado 

(2) 

Minimizável 

(1) 

(-) S 

(16) 

Circulação de maquinaria 

pesada e aumento de 

ruído e poeiras, 

implicando uma 

desorganização espacial e 

funcional da paisagem 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Moderada 

(2) 

Reduzido 

(1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(12) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 

 

Quadro V. 34 – Classificação de Impactes para o descritor Paisagem na Fase de Exploração  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Presença de novos 

elementos construídos 

(câmaras de ligação e 

travessias aéreas) 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido  

(1) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 35 – Classificação de Impactes para o descritor Paisagem na Fase de Desativação  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Retirada da conduta e 

infraestruturas 

associadas, circulação 

de maquinaria pesada e 

deposição de materiais 

de construção e 

aumento de ruído e 

poeiras, implicando 

uma desorganização 

espacial e funcional da 

paisagem 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Reduzido 

(1) 

Não confinado 

mas localizado 

(2) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(13) 

Recuperação da área 

anteriormente afeta ao 

projeto e melhoria da 

qualidade visual 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida / 

Moderada 

(1/3) 

Reduzida / 

Moderada 

(1/3) 

Não confinado 

mas localizado 

(2) 

Minimizável 

(1) 

(+) NS (15) /  

(+) S (20) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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11. SOCIOECONOMIA 

11.1 Metodologia 

Neste ponto far-se-á a identificação e avaliação dos impactes socioeconómicos gerados 

pela implantação do projeto em análise. De referir que esta análise revela-se difícil, 

sobretudo a médio/longo prazo, já que uma análise prospetiva do comportamento das 

variáveis socioeconómicas reveste-se de grande variabilidade e indeterminação. 

 

A análise que se segue será necessariamente de carácter qualitativo uma vez que é 

praticamente impossível fazer uma avaliação quantitativa com algum rigor da evolução 

das variáveis socioeconómicas. 

 

A análise dos impactes contempla as fases de construção, exploração e desativação 

deste projeto, já que os impactes terão características distintas nestas fases. De um 

modo geral, à fase de construção estão associados impactes maioritariamente negativos 

de carácter temporário e diretos, enquanto à fase de exploração estão associados 

impactes de carácter permanente e maioritariamente positivos em termos 

socioeconómicos. 

 

Será igualmente avaliada a Alternativa Zero. 

 

 

 

11.2 Fase de Construção 

A construção da conduta adutora, entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte 

Chãos, implica várias fases de trabalho, entre elas a instalação dos estaleiros, operações 

de desmatação e movimento de terras e preparação do terreno para a abertura de vala 

para implantação conduta, câmaras, descargas de fundo, marcos para ventosas, 

travessia com perfuração horizontal e travessias aéreas. 

 

A todas estas ações está também associado o transporte dos materiais de construção e 

dos diferentes componentes da conduta e infraestruturas associadas. 

 

Todas estas operações exigirão mão-de-obra, podendo esta ser composta por locais ou 

não. Para além desta força de trabalho, será empregue no projeto outra mão-de-obra, 

nomeadamente em: 

 

• Tarefas de projeto e gestão da obra, de construção de equipamentos, no 

fornecimento de equipamentos e serviços vários, etc. Esta mão-de-obra será 

empregue diretamente no projeto mas exercerá a sua atividade fora da sua área 

de influência imediata; 

• Fornecimento de serviços e produtos do tipo alojamento, alimentação, limpeza, 

serralharia, carpintaria, manutenção e reparação automóvel, etc., é uma mão-de-

obra envolvida no projeto de forma indireta, mas cuja atividade se situa em geral 

na área de influência próxima do projeto. 

 

As atividades e a mão-de-obra atrás enumeradas terão impactes socioeconómicos, os 

quais se descrevem em seguida. 
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 Emprego 

 

A contratação da mão-de-obra, a qual será da responsabilidade do construtor, constitui 

um impacte positivo e com algum significado, uma vez que numa obra deste tipo poderá 

ser necessário envolver a contratação de trabalhadores, alguns deles especializados 

para a tubagem em Ferro Fundido (FFd), betão armado, pinturas e revestimentos 

eletromecânicos, instalações elétricas, travessias aéreas e por perfuração e pavimentos. 

Tratando-se de trabalhadores especializados pelo que a eventual contratação de mão-

de-obra local é muito reduzida.  

 

Prevê-se a contratação de cerca de 60 trabalhadores presentes em simultâneo durante 

cerca de 90 dias. 

 

Este incremento no emprego representa um impacte positivo, temporário, direto 

embora não significativo e de magnitude reduzida. 

 

 

 

 Atividades Económicas 

 

Prevê-se que a execução desta obra possa ter alguma influência positiva ao nível da 

dinamização das atividades económicas na envolvente, o que se fica a dever ao aumento 

da procura de produtos e serviços pelos trabalhadores da obra.  

 

A par disto, alguns serviços poderão também ter maior volume de negócios devido à 

procura gerada pela obra, como é o caso da carpintaria, serralharia, manutenção e 

reparação automóvel, venda de combustível, etc.  

 

Também o aumento da procura de serviços, na zona, pode contribuir para criar um ou 

outro posto de trabalho, ainda que temporário, nas empresas da região, nomeadamente 

nas ligadas ao sector da restauração. 

 

Este incremento na atividade económica representa um impacte positivo, temporário, 

direto embora não significativo e de magnitude reduzida. 

 

 

 

 Expropriações e indeminizações  

 

Durante a fase de construção referem-se ainda os impactes relacionados com as 

expropriações dos terrenos necessários para a implantação das diferentes infraestruturas 

do projeto. 

 

A afetação da maior parte das áreas reveste-se, deste modo, de carácter temporário e 

resulta num uso condicionado, pelo que aos proprietários destes terrenos é atribuído um 

valor de compensação de ocupação do solo, durante o período em que decorre a obra  

(18 meses), não correspondendo a uma expropriação dos terrenos. Este impacte é 

negativo, direto, local, certo, temporário, imediato, parcialmente reversível, de 

média magnitude reduzida e pouco significativo. 
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De qualquer forma o processo de expropriações traduz-se, em última análise, numa 

alteração ao uso atual do solo. 

 

Os impactes predominantes ao nível do uso do solo resultam da sua ocupação física, o 

que inviabiliza o seu uso atual ou para outro fim, podendo ainda limitar, por interferência, 

outras utilizações nas áreas adjacentes. 

 

Durante a fase de construção o impacte mais significativo, ao nível do uso do solo, é a 

substituição do seu atual uso atual. Assim, haverá uma perda de solos, maioritariamente 

de ocupação agroflorestal e, consequentemente, a perda de rentabilidade/rendimento 

que esse uso proporcionava aos respetivos proprietários. Este impacte é negativo, 

direto, local, certo, permanente, imediato, parcialmente reversível, de magnitude 

reduzida e pouco significativo, face ao total de área a expropriar, apresentando um 

carácter permanente, não evitável, mas minimizável, quando devidamente indemnizados 

os respetivos proprietários. 

 

 

 

 Qualidade de Vida  

 

Para além da perturbação gerada pela construção da obra no local, associadamente, 

existe também o transporte de materiais e equipamentos, o que envolve 

obrigatoriamente a circulação de veículos pesados nas vias rodoviárias existentes. Estas 

atividades darão origem a perturbações locais devido ao ruído provocado pela 

maquinaria e à libertação de poeiras o que poderá causar incómodo às populações.  

 

Ainda que se preveja uma duração da obra de cerca de 18 meses, o confinamento das 

atividades à área de intervenção e a praticamente ausência de população próxima, 

conduz a que os impactes na qualidade de vida da envolvente sejam não significativos. 

 

Além disso, considera-se a aplicação de um conjunto de medidas de carácter preventivo 

ou de controle dos efeitos destas ações, relacionadas com as circulações e o transporte 

de cargas, a minimização de poeiras e outras perturbações do ambiente e a execução 

dos trabalhos dentro das condições regulamentares, nomeadamente em relação ao ruído 

provocado. 

 

Os recetores de caracter permanente, mais próximos são indicados no Quadro V. 36. 
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Quadro V. 36 – Localização dos Recetores Sensíveis  

Designação Descrição Localização 
Distância 

(m) 

Bairro Novo da Provença Velha 

Pequeno núcleo habitacional de primeira 

habitação (unifamiliares) e parcialmente 

associado à atividade rural, referindo-se 

a existência do restaurante “A Provença” 

muito procurado, como o uso sensível 

mais próximo da conduta 

M -57277 

P -193251 

pk 3+600 / 3+800 

20 

Vigia 
Casa Isolada com anexos agrícolas, 

junto à ribeira da Junqueira 

M -58452 

P -193212 

pk 4+800 

100 

 

Café Restaurante São Torpes  

localizado junto ao IC 4 e parque de 

estacionamento exterior da Central 

Termoelétrica 

M -59362 

P -192702 

pk 5+950 

60  

Valarim//Previdência 
Habitações isoladas com anexos 

agrícolas 

M -60711 

P -191582 

pk 7+750 

60 

Valarim//Previdência Habitação isolada 

M -60792 

P -191418 

pk 7+950 

50 

Palhota/Monte da Estrada 
Habitações isoladas com anexos 

agrícolas, junto à ER261-5 

M -60926 

P -191157 

pk 8+250 

50 

Palmeirinha Habitação isolada com anexos agrícolas 

M -60995 

P -191021 

pk 8+350 

50 

Palmeira Velha /Anta 

Habitação isolada com anexos agrícolas 

M -61094 

P -190831 

pk 8+350 

50 

Palmeira Nova /Miramar das 

Palhotas Habitação isolada com anexos e cercas 

agrícolas 

M -61141 

P -190653 

pk 9+050 

80 

Pocinho 
Habitações isoladas com anexos 

agrícolas 

M -61301 

P -190407 

pk 9+375 

25  

 

 

Alguns destes receptores recetores localizam-se entre 20 e 50 m, do local definido para 

implantação da conduta adutora, sendo por isso expectável que nestes locais os 

impactes sejam mais significativos. Ainda assim, esses impactes serão minimizados 

desde que adotadas medidas de minimização decorrentes da obra. Deve no entanto 

referir-se que se tratam de trabalhos pontuais e localizados ao longo do período de obra.  



  
 

EIA da Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos 

Capítulo V Vol. 2 – Relatório Síntese 

Fevereiro 2019 Rev.01 

86

 

 

De referir que a faixa ocupada pela construção não se limita à zona estrita da 

implantação da vala para a conduta adutora mas deve assegurar os acessos por forma a 

permitir a execução da obra e assegurar todos os restabelecimentos, faixas de servidão 

para as diversas entidades, acesso aos diversos órgãos e caixas, etc.. 

 

Para além da reabilitação que está já prevista na zona da estrada de acesso à ETA de 

Morgavel, deverão ser assegurados os restabelecimentos à circulação atual por forma a 

não provocar constrangimentos à população local. Idêntico cuidado se deverá ter com os 

caminhos florestais e caminhos existentes. 

 

Nas figuras apresentadas abaixo identificam-se alguns dos acessos mais relevantes que 

serão considerados em obra. 

 

 
(sobre fotografia aérea do GoogleEarth) 

FIG. V. 4 – Exemplos de caminhos florestais a assegurar durante a fase de construção 

 

 
(sobre fotografia aérea do GoogleEarth) 

FIG. V. 5 – Acesso à localidade de Provença a assegurar durante a fase de construção 
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(sobre fotografia aérea do GoogleEarth) 

FIG. V. 6 – Acessos à Central Termoelétrica  

 
(sobre fotografia aérea do GoogleEarth) 

FIG. V. 7 – Acessos a habitações na zona da rotunda das Palmeiras 

 
(sobre fotografia aérea do GoogleEarth) 

FIG. V. 8 – Acessos a habitações na zona de chegada à Casa de Águas 
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Alerta-se inda para a necessidade de observar a faixa de servidão ao longo de toda a 

conduta e nos casos particulares já referidos nomeadamente nas travessias das 

estradas, zonas com travessia aérea e caixas e órgãos singulares. 

 

Especial cuidado deverá ainda haver com a lavagem dos resíduos resultantes da obra, 

pelo que deverá haver um responsável por estes aspetos que responderá diretamente à 

Fiscalização e ao Dono de Obra. 

 

É de salientar também que o volume de tráfego expectável associado à construção do 

projeto será pouco significativo, quando comparado com o tráfego rodoviário registado 

nas principais vias de circulação da região onde se desenvolve o projeto. Este aspeto 

assume ainda maior relevância por se tratar de uma envolvente industrial onde a 

circulação de veículos já é uma prática corrente.  

 

Posto isto, o impacte na qualidade de vida é ainda assim negativo, temporário, indireto 

e significativo, de magnitude moderada e parcialmente reversível (Quadro V. 37). 

 

 

 

 

11.3 Fase de Exploração 

Para a fase de exploração serão avaliados os impactes ao nível da demografia, 

atividades económicas e emprego e qualidade de vida decorrentes do funcionamento do 

projeto na sua globalidade. 

 

 

 Demografia 

 

Na fase de exploração não são esperados quaisquer impactes a nível demográfico, uma 

vez que a Conduta Adutora funcionará de forma “autónoma”, sem que seja necessária a 

presença de técnicos no local, com exceção dos períodos de manutenção e/ou 

reparação. 

 

 

 

 Atividades Económicas e Emprego 

 

O número de trabalhadores afetos à exploração da conduta adutora, corresponde 

apenas às visitas de técnicos que asseguram a manutenção e o regular funcionamento 

destas. Sendo assim, nesta fase não há qualquer impacte direto no emprego local, pois 

serão usados técnicos dos quadros das águas de Santo André. 

 

Os impactes previsíveis nas atividades económicas locais estão relacionados com o facto 

da infraestrutura em estudo permitir uma maior disponibilidade de água industrial, o que 

é fundamental para a instalação de novas empresas na região, e que indiretamente 

poderá fomentar postos de trabalho. 
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Refira-se que o projeto em estudo prevê assim uma nova tubagem de diâmetro interior 

800 mm, com comprimento total de cerca de 9 490 m, que possibilitará a passagem de 

um caudal máximo futuro de cerca de 20 000 000 m
3
/ano, o que será suficiente para a 

função da conduta alternativa. A execução da nova conduta adutora entre a ETA de 

Morgavel e o reservatório de Monte Chãos está previsto no âmbito das ações do Plano 
de Intervenções nos Subsistemas de Água de Santo André, Relatório Fase 1I – 
Objetivos, Medidas e Intervenções, de abril de 2015, daqui adiante também designado 

por Plano de Intervenções – Fase II.  
 

Esta ação tem por objetivo a implementação de intervenções na Adutora ETA Morgavel à 

Casa de Águas do Reservatório de Monte Chãos, tendo em vista a reposição das 

condições de fiabilidade da infraestrutura e encontra-se no Eixo II – Intervenção 

Infraestrutural. 

 

O impacte do projeto nas atividades económicas é assim positivo, permanente, 

indireto, significativo e de magnitude elevada, sobretudo pela sua importância na 

melhoria da qualidade de serviço da distribuição de água regional justificando a 

implantação do projeto (Quadro V. 38). 

 

 

 

 Interferência com as Populações 

 

O facto de ser efetuada uma expropriação dos terrenos terá interferências com as 

populações, podendo ter dois tipos de impactes, tal como se demonstra no Quadro V. 38. 

 

Por um lado, ocorrerá um impacte negativo, permanente, reversível e não 

significativo e de magnitude reduzida associado a uma eventual desvalorização das 

áreas afetadas e envolvente. 

 

Dado que as expropriações implicarão o pagamento aos proprietários das áreas 

ocupadas pela faixa de servidão ocorrerá um impacte positivo, permanente, 

irreversível, não significativo e de magnitude reduzida. 

 

 

 

 



  
 

EIA da Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos 

Capítulo V Vol. 2 – Relatório Síntese 

Fevereiro 2019 Rev.01 

90

 

 

 

Quadro V. 37 – Classificação de impactes para o Descritor Socioeconomia na Fase de Construção  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Emprego 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

--- 

Não confinado, mas 

localizado 

(2) 

--- 

(+) NS 

(10) 

Atividades Económicas 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

--- 

Não confinado, mas 

localizado 

(2) 

--- 

(+) NS 

(9) 

Expropriações e 

indemnizações 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 

Reversível 

(2) 

Reduzida 

(1) 

--- 

Não confinado, mas 

localizado 

(2) 

--- 

(-) NS 

(11) 

Qualidade de vida 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Diário 

(3) 

Parcialmente 

Reversível 

(2) 

Moderada 

(2) 

Moderado 

(3) 

Não confinado, mas 

localizado 

(2) 

Minimizável 

(1) 

(-) S 

(18) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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Quadro V. 38 – Classificação de Impactes para o Descritor Socioeconomia na Fase de Exploração  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 

Afetado / 

Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 

Capacidade 

de 

Minimização 

Significado 

Atividades 

Económicas e 

Emprego 

Melhoria da 

qualidade de 

serviço da 

distribuição de 

água industrial 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Elevada 

(5) 

--- 

Não confinado 

(3) 

--- 

(+) S 

(17) 

Interferência 

com as 

populações 

Desvalorização 

das áreas 

afetadas e 

envolvente  

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Reversível 

(1) 

Reduzida  

(1) 

Reduzido   

(1) 

Não confinado, 

mas localizado 

(2) 

Não 

Minimizável 

(3) 

(-) NS 

(15) 

Pagamento aos 

proprietários, 

referente à 

expropriação das 

áreas ocupadas 

pela faixa de 

servidão 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Raro 

(1) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida  

(1) 

--- 

Confinado à 

instalação 

(1) 

--- 

(+) NS 

(11) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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11.4 Fase de Desativação 

As condutas adutoras são equipamentos com um tempo de vida útil bastante alargado, 

não se prevendo com rigor uma data para a sua desativação. Geralmente, durante a sua 

vida útil ocorrem atualizações tecnológicas que a prolongam ainda mais. 

 

No entanto, os impactes resultantes da eventual desativação da conduta são 

semelhantes aos referidos para a fase de construção, dada a necessidade de trabalhos 

de desmantelamento e de retirada de equipamentos, remoção integral da conduta, que 

exigiriam operações semelhantes às da construção. 

 

Sendo assim, as atividades e mão-de-obra necessárias serão muito reduzidas e pouco 

expressivas estando as mesmas enquadradas com as restantes atividades a ocorrer na 

área em estudo.  

 

 

 Demografia 

 

Tal como na fase de construção, o principal impacte a nível da demografia na fase de 

desativação será um aumento da população presente na área de intervenção. Dado o 

curto prazo de tempo estimado para a desmontagem das infraestruturas, a reduzida 

mão-de-obra e a localização do projeto, o impacte classifica-se como inexistente. 

 

 

 

 Emprego 

 

Devido à reduzida mão-de-obra a utilizar, os impactes são considerados como positivos, 

temporário, reversível, não significativos e de magnitude reduzida. 

 

 

 

 Atividades Económicas 

 

Pelos motivos, já apresentados na fase de construção, aplica-se a mesma situação de 

impactes. Durante a fase de desativação o impacte nas atividades económicas é assim 

positivo, temporário, reversível, não significativos e de magnitude reduzida. 
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11.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero apresenta-se com um impacte negativo e significativo na 

Socioeconomia, uma vez que a não concretização do projeto inviabiliza um projeto de 

elevado interesse local e regional, previsto no Plano de Intervenções nos Subsistemas de 
Água de Santo André, Relatório Fase 1I – Objetivos, Medidas e Intervenções, de abril de 

2015, daqui adiante também designado por Plano de Intervenções – Fase II. 
 

A execução da nova conduta adutora entre a ETA de Morgavel e o reservatório de Monte 

Chãos está previsto no âmbito das ações do Plano de Intervenções nos Subsistemas de 
Água de Santo André, Relatório Fase 1I – Objetivos, Medidas e Intervenções, de abril de 

2015, daqui adiante também designado por Plano de Intervenções – Fase II.  
 

Esta ação tem por objetivo a implementação de intervenções na Adutora ETA Morgavel à 

Casa de Águas do Reservatório de Monte Chãos, tendo em vista a reposição das 

condições de fiabilidade da infraestrutura e encontra-se no Eixo II – Intervenção. 

 

Esta questão, assume maior relevância se tivermos em consideração que, a conduta 

existente se encontra em serviço contínuo desde 1980. O estado de conservação dos 

equipamentos mecânicos e acessórios metálicos em aço existentes, em câmara de 

válvulas, de descargas de fundo e de ventosas, bem como em travessias, é deficiente, 

existindo dúvidas quanto à sua operacionalidade.  

 

O estado de conservação da conduta em betão armado propriamente dita é 

desconhecido, não se conhecendo o seu estado real estado de conservação atual.  

 

Estas situações não são possíveis de serem avaliadas e corrigidas sem paragem do 

serviço de conduta, o que é inviável pois obrigaria à paragem de todas as unidades 

industriais que dependem do abastecimento de água industrial. 

 

Após a construção e entrada em funcionamento da nova conduta adutora, agora em 

avaliação, que permitirá manter o serviço de abastecimento sem interrupções, será 

possível: 

 

• Colocação fora de serviço da conduta adutora existente; 

• Avaliação do estado/condição da conduta adutora existente; 

• Definição das obras de reabilitação a implementar; 

• Execução da empreitada de reabilitação. 
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Quadro V. 39 – Classificação de Impactes para o Descritor Socioeconomia na Fase de Desativação  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Emprego 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

--- 

Não confinado, mas 

localizado 

(2) 

--- 

(+) NS 

(10) 

Atividades Económicas 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

--- 

Não confinado, mas 

localizado 

(2) 

--- 

(+) NS 

(9) 

Expropriações e 

indemnizações 

Certo 

(3) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 

Reversível 

(2) 

Reduzida 

(1) 

--- 

Não confinado, mas 

localizado 

(2) 

--- 

(-) NS 

(11) 

Qualidade de vida 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 

Reversível 

(2) 

Moderada 

(2) 

Moderado 

(3) 

Não confinado, mas 

localizado 

(2) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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12. SAÚDE HUMANA 

12.1 Fase de Construção 

A distribuição de água é uma atividade que conduz à melhoria da saúde e da qualidade 

de vida de uma população, assim como pode ajudar na reversão de alguns processos de 

degradação ambiental. A água é um elemento essencial para a vida e neste caso 

também essencial para a produção industrial e consequente para a economia regional e 

nacional. 

 

Na área do complexo industrial de Sines, todas as necessidades de água industrial são 

asseguradas pela distribuição efetuada pela AdSA com a qualidade adequada para a 

produção industrial. 

 

Como foi antes referido, a dependência desta distribuição de uma única conduta pode 

colocar em risco o abastecimento, o que torna particularmente importante a existência de 

uma alternativa capaz de assegurar a distribuição sem interrupções. 

 

Deste modo, do ponto de vista de água, os benefícios para a saúde pública e economia 

são muito elevados. Apenas na fase de construção poderão ocorrer alguns impactes 

associados à realização das movimentações de terra necessários para implantação da 

conduta adutora.  

 

De referir que o armazenamento e o manuseamento de óleos, lubrificantes ou outras 

substâncias passíveis de provocar a contaminação das águas superficiais ou 

subterrâneas e dos solos deverão ser realizadas em locais especialmente adaptados 

para o efeito, na salvaguarda dos valores ambientais e da saúde humana. 

 

Numa infraestrutura com estas características os principais impactes ocorrerão na fase 

de construção associados às seguintes atividades: 

 

• Limpeza das áreas e respetiva desmatação: 

o Impactos na saúde e bem estar (acidentes diversos e exposição de 

terceiros; 

o Erosão do solo; 

o Perturbações da população local por aumento dos níveis de ruídos e 

vibrações e poeiras; 

• Movimentações de terras (terraplanagens e escavações e abertura de valas): 

o Instabilidade dos terrenos e taludes; 

o Degradação dos solos; 

o Perdas de recursos naturais, a movimentação de terra e principalmente as 

escavações e aberturas de valas; 

o Perturbação da população local por poeiras; 

o Movimentações de máquinas durante as obras de escavações e 

terraplanagens. 
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A análise destes impactes e intervenções são indicados no Quadro V. 40.  

 

Quadro V. 40 – Intervenções e impactes associados 

Atividades Impactes 

Limpeza das áreas e 

respetiva desmatação  

Impactos na saúde e bem 

estar (acidentes diversos e 

exposição de terceiros) 

Ocorrência de acidentes diversos (impactos físicos) a 

empregados e terceiros. Pode resultar também em 

impactos na saúde e bem-estar das pessoas atingidas 

Erosão do solo Poderá resultar em Acidentes, devido à fragilidade do solo 

erodido e consequente instabilidade do terreno 

provocando deslizamentos de terra, entre outros 

problemas que poderão causar sérios Impactos na saúde 

das pessoas atingidas; 

Perturbações da população 

local por aumento dos níveis 

de ruídos e vibrações e 

poeiras 

Aumento dos níveis de ruido e vibrações proveniente de 

máquinas, roçadeiras, veículos leves e pesados etc. 

Este impacto pode resultar em Perturbação da população 

local. Em função da intensidade e duração desses pode 

evoluir para uma situação de stress e causar impactos na  

saúde (sistema auditivo) e bem-estar da população 

exposta. 

A libertação de poeiras e de CO2, que por sua vez poderá 

Implicar a ocorrência de perturbações da população local, 

que podem evoluir para efeitos na saúde das pessoas pela 

inalação de poeiras e CO2, e a poluição atmosférica 

também poderá resultar em Interferências negativas 

diversas em áreas ambientalmente sensíveis ou 

protegidas, sobretudo, no que diz respeito à perturbação 

da fauna local. 

Movimentações de terras 

(terraplanagens e 

escavações e abertura 

de valas)  

Instabilidade dos terrenos e 

taludes 

Na Degradação do solo, que poderá, por sua vez, resultar 

em Perdas de Recursos Naturais, Erosão do solo e 

Instabilidade de terrenos e taludes. A instabilidade de 

terrenos e taludes, por exemplo, pode causar ou agravar 

Erosões no solo, que pode resultar em Assoreamento de 

corpos d’água, Inundações e alagamentos, Impactos 

patrimoniais (ex. deslizamentos de terras e crateras 

podendo causar prejuízos em veículos, residências e 

equipamentos públicos e privados diversos) e Acidentes e 

Impactos na saúde e bem-estar das pessoas. 

Impactos na saúde e bem-estar por acidentes diversos, a 

ação de manuseio de equipamentos pesados oferecem 

riscos de acidentes no trabalho ou prejuízos à saúde e 

bem-estar de trabalhadores. O não isolamento devido das 

áreas em obras também pode oferecer riscos de acidentes 

a terceiros que por ali inadvertidamente transitem. 

Também, os resíduos gerados, sejam atmosféricos (ruídos 

e poeiras), ou sólidos, se não forem adequadamente 

controlados podem acarretar em prejuízos à saúde dos 

trabalhadores por doenças respiratórias.  

(Cont.) 
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(Cont.) 

Atividades Impactes 

Movimentações de terras 

(terraplanagens e 

escavações e abertura 

de valas)  

Degradação do solo, 

provocada por atividades 

relacionadas às obras civis 

como fundações, 

escavações, terraplenagem, 

alocação de material terroso 

em áreas de empréstimos e 

que poderão implicar em 

impactos diretos e indiretos 

no solo, degradando o 

mesmo ao longo do tempo.  

Por sua vez, este impacto de degradação no solo pode 

provocar: 

• Erosão, com perda de solo, formando ravinas, que, 

por sua vez, pode resultar em Assoreamento de 

corpos d’água, Perdas de recursos naturais (solo), 

Alteração da paisagem natural, Inundações e 

alagamentos, Impactos patrimoniais (ex. 

deslizamentos de terras e crateras podendo causar 

prejuízos em veículos, residências e equipamentos 

públicos e privados diversos, como a degradação do 

pavimento de ruas etc) e Acidentes e Impactos na 

saúde e bem-estar das pessoas; 

• Instabilidade de terrenos e taludes, que, por sua vez, 

pode resultar ou agravar os processos de Erosão do 

solo, formando ravinas e voçorocas, que, por sua 

vez, podem causar ou agravar Assoreamento de 

corpos d’água, Inundações e alagamentos, Impactos 

patrimoniais (ex. deslizamentos de terras e crateras 

podendo causar prejuízos em veículos, residências e 

equipamentos públicos e privados diversos, como a 

degradação do pavimento de ruas etc) e Acidentes e 

Impactos na saúde e bem-estar das pessoas. 

Perdas de recursos naturais, 

a movimentação de terra e 

principalmente as 

escavações e aberturas de 

valas 

Podem resultar em áreas de bota-fora com grandes 

quantidades de terra retiradas do local em obras, 

causando pois, a perda de solo na área, que, por sua vez, 

pode resultar em Alteração da paisagem natural, 

Perturbação da fauna nativa e Degradação do solo. A 

degradação do solo, por sua vez, pode, por exemplo, 

resultar em Instabilidade de terrenos e taludes e Erosão do 

solo. A erosão do solo pode resultar em Assoreamento de 

corpos d’água, Inundações, Poluição hídrica poluição 

hídrica, por exemplo, pode causar Impactos na saúde e 

bem-estar das pessoas e Perturbação e perda de fauna 

nativa local etc. 

Perturbação da população 

local por poeiras  

A movimentação de terra e principalmente as escavações 

e aberturas de valas das obras de saneamento, e também 

o aumento do tráfego local pode resultar em poluição 

atmosférica local acarretada pelas poeiras, fuligens e 

fumaças. Também, com as atividades de movimentação 

de solo, como na abertura de acessos, nivelamento e 

fundações, haverá emissão de poeiras podendo gerar a 

perturbação da população local. Este impacto pode 

acarretar em Impactos na saúde e bem-estar da 

população local por doenças respiratórias. 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Atividades Impactes 

Movimentações de terras 

(terraplanagens e 

escavações e abertura 

de valas)  

Movimentação de máquinas 

durante as obras de 

escavações e terraplanagens  

Impactos na saúde e bem-estar por acidentes diversos, as 

ações de manuseio de máquinas e equipamentos pesados 

oferecem riscos de acidentes no trabalho ou prejuízos à 

saúde de trabalhadores. O não correto isolamento das 

áreas das obras pode também conduzir á ocorrência de 

riscos de acidentes a terceiros que, inadvertidamente 

transitem nesses locais. 

Erosão do solo, formando ravinas s, que, por sua vez, 

pode resultar em Assoreamento de corpos d’água, Perdas 

de recursos naturais (solo), Alteração da paisagem 

natural, Inundações e alagamentos, Impactos patrimoniais 

(ex. deslizamentos de terras e crateras podendo causar 

prejuízos em veículos, residências e equipamentos 

públicos e privados diversos) e Acidentes e Impactes na 

saúde e bem-estar das pessoas. 

Perturbação da população local por emissões de poeiras 

etc., o deslocamento intenso de máquinas pode resultar 

em poluição atmosférica local acarretada pelas poeiras, 

fuligens e fumaças perturbando a população local. Este 

impacto pode resultar em Impactos na saúde e bem-estar 

da população local por doenças respiratórias. 

Perturbação da população local por ruídos e vibrações, o 

deslocamento intenso de máquinas pode gerar ruídos e 

vibrações em níveis elevados que poderão afetar não 

apenas os operários, mas também os moradores da área 

do entorno. Este impacto pode acarretar em Impactos na 

saúde e bem-estar dos trabalhadores e população local 

por exposição a ruídos em níveis elevados. 

 

 

 

 

Tendo por base o exposto anteriormente, consideram-se os assim os impactes que os 

impactes que possam ocorrer na saúde humana associados à construção da 

infraestrutura em causa como temporários, negativos, parcialmente reversíveis, não 

significativos e de magnitude moderada. 

 

De referir que esta classificação de impactes assume esta significância por se considerar 

que os mesmos são desde logo minimizados, pela adoção das técnicas construtivas que 

minimizam desde logo a probabilidade de ocorrência destes impactes. 
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12.2 Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração não existe a emissão de poluentes atmosféricos em 

quantidade, nem são gerados níveis de ruído que conduzam a situações de 

incomodidade das populações locais, como se pode constatar pela avaliação de 

impactes dos respetivos descritores (ambiente sonoro e qualidade do ar). Para além 

disso o projeto da conduta adutora é na sua maior parte enterrado no subsolo, não sendo 

por isso visível pelos observadores. Tendo por base o referido anteriormente, 

consideram-se os assim os impactes da sua presença como inexistentes. 

 

 

 

 

12.3 Fase de Desativação 

As condutas adutoras são equipamentos com um tempo de vida útil bastante alargado, 

não se prevendo com rigor uma data para a sua desativação. Geralmente, durante a sua 

vida útil ocorrem atualizações tecnológicas que a prolongam ainda mais. 

 

No entanto, os impactes resultantes da eventual desativação da conduta são 

semelhantes aos referidos para a fase de construção, dada a necessidade de trabalhos 

de desmantelamento e de retirada de equipamentos, remoção integral da conduta, que 

exigiriam operações semelhantes às da construção. 

 

A desativação da conduta implica o transporte de materiais e equipamentos, o que 

envolve a circulação de veículos pesados e máquinas. Esta movimentação, à 

semelhança do descrito de forma global para a fase de construção, dará origem a 

perturbações devido aos ruídos provocados pela maquinaria e à libertação de poeiras, o 

que poderá causar incómodo às populações, mais próximas.  

 

No entanto, tal como referido para a fase de construção, estes impactes além de terem 

um carácter pontual e localizado são passíveis de minimização com a adoção de 

medidas de mitigação adequadas, pelo que apesar de negativos, não significativos e 

de magnitude moderada, devido ao caráter temporário e localizado.  

 

Sendo assim, as atividades e mão-de-obra necessárias à fase de desativação terão os 

impactes positivos não significativos idênticos à fase de construção e impactes 

negativos também não significativos na qualidade de vida da envolvente devido ao 

caráter temporário e localizado das intervenções e reduzida presença humana na 

envolvente. 
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Quadro V. 41 – Classificação de impactes para o Descritor Saúde Humana na Fase de Construção  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Saúde Humana 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 

Reversível 

(2) 

Moderada 

(2) 

Moderado 

(3) 

Não confinado, mas 

localizado 

(2) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 

 

 

 

Quadro V. 42 – Classificação de Impactes para o Descritor Saúde Humana na Fase de Desativação  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Saúde Humana 

Provável 

(2) 

Temporário 

(1) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 

Reversível 

(2) 

Moderada 

(2) 

Moderado 

(3) 

Não confinado, mas 

localizado 

(2) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(15) 

Legenda: negativos (-), positivos (+),não significativos (NS), significativos (S); muito significativos (MS) 
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13. ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

13.1 Metodologia 

No presente ponto avaliam-se os impactes do projeto no ordenamento do território e 

condicionantes. 

 

Estes impactes resultam da ocupação física do território pelo projeto da conduta adutora, 

com os eventuais condicionamentos que tal ocupação possa implicar à sua utilização e 

gestão, sendo estes iniciados na fase de construção e prolongando-se pela fase de 

exploração. Acrescem a estes impactes os que resultam direta ou indiretamente do 

funcionamento do projeto, e que por isso são inerentes à fase de exploração.  

 

Em termos das implicações com os instrumentos de gestão territorial e condicionamentos 

do território, é assim feita a abordagem aos seguintes aspetos: 

 

− Verificar a conformidade ou concordância do projeto com as orientações e 

regulamentações estabelecidas nos instrumentos de gestão territorial com 

incidência na área de intervenção. Neste ponto é averiguada de que forma a 

ocupação física do território pelo projeto irá alterar ou condicionar os usos 

propostos nesses instrumentos. 

 

− Verificar quais as interferências e grau de compatibilidade do projeto com as 

servidões e restrições de utilidade pública e outras condicionantes legalmente 

estabelecidas com incidência na área de intervenção. 

 

Para além de uma análise qualitativa, é feita sempre que necessário e aplicável, uma 

análise quantitativa das áreas afetadas, correspondentes às classes e categorias de uso 

do solo constantes da Planta de Ordenamento do PDM abrangido e das condicionantes 

legais interferidas.  

 

Por fim, é também feita a avaliação dos impactes resultante de uma eventual desativação 

global do projeto, avaliando-se em seguida a Alternativa Zero. 

 

 

 

 

13.2 Ordenamento 

Do ponto de vista do Ordenamento do Território, a área do projeto, tal como descrito no 

Capítulo IV, encontra-se abrangida por vários instrumentos de planeamento de âmbito 

nacional, regional e municipal. De entre esses planos, o PDM do concelho de Sines pelos 

condicionamentos diretos que introduzem no território e respetivos usos, revestem-se 

naturalmente de maior importância, pela articulação direta com o território, importando 

assim proceder à sua análise mais detalhada. 
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13.2.1 Instrumentos de Âmbito Nacional e Regional 

 

 Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

 

Do acordo com o enquadramento realizado na situação de referência e tendo em conta os 

objetivos estratégicos e específicos deste Programa, conclui-se que o projeto em 

apreciação para o desenvolvimento do território nacional pode ser enquadrado no segundo 

objetivo, uma vez que a nova conduta irá permitir uma otimização do sistema de 

abastecimento de água industrial a unidades industriais de importância nacional e 

internacional, assegurando assim a continuação da gestão de produtos úteis para o 

consumidor final. 

 

 

 Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 6 

(RH6) – Sado e Mira  

 

Conforme avaliado nos Recursos Hídricos, concluiu-se que não são expectáveis impactes 

significados nos recursos hídricos, tendo o projeto respeitado as distâncias mínimas de 

localização à linha de água atravessada (ver também, mais à frente, a análise realizada 

relativamente ao respeito pelo Domínio Público Hídrico). De realçar que o atravessamento 

da ribeira da Junqueira, será efetuado por atravessamento aéreo, de forma a minimizar os 

impactes associados a esse mesmo atravessamento. Neste sentido não se prevê que o 

projeto a implementar vá contra os objetivos definidos nos Planos de Gestão, que tem 

como objetivo a preservação dos recursos hídricos. 

 

 

 

13.2.2 Instrumentos de Âmbito Regional 

 

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) 

 

Os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) enquadrados na  

Lei n.º 48/98, de 11 de agosto, e no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, definem a 

estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas ao 

nível nacional e considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, 

constituindo o quadro de referência para a elaboração dos planos municipais de 

ordenamento do território. 

 

O PROT Alentejo foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 

de agosto, tendo sofrido uma retificação pela Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 

1 de setembro. 

 

O presente projeto, no que se refere às Opções Estratégicas de Base Territorial enquadra-

se no Eixo Estratégico I, nomeadamente na: 

 



  
 

EIA da Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos 

Vol. 2 – Relatório Síntese Capítulo V 
Rev.01 Fevereiro 2019 

103

 

 

“OEBT I.1 — Potenciar a abertura da Região ao exterior, tirando partido do seu 
posicionamento geográfico privilegiado no contexto nacional e ibérico, reforçando a 
competitividade das redes de infra -estruturas de transporte e promovendo a 
constituição de um Sistema Regional de Logística Empresarial, por forma a dotar a 
região de condições de elevada qualidade de atracção de empresas e de 
desenvolvimento empresarial.” 

 

Relativamente aos sistemas de Modelo Territorial do PROTA, verifica-se que o projeto em 

estudo se encontra contemplado no Sistema da Base Económica Regional, 

nomeadamente o eixo do Desenvolvimento empresarial, com “criação de riqueza e 
emprego sublinha a necessidade de densificação, qualificação e diversificação da 
estrutura produtiva regional e a criação de uma maior interacção das actividades 
produtivas com as fontes de desenvolvimento tecnológico e de inovação empresaria”. 

 

Esta nova conduta promoverá o transporte de água industrial entre a ETA de Morgavel e o 

reservatório de Monte Chãos (Centro Operacional de Monte Chãos – COMC) para 

possibilitar a reabilitação da conduta adutora existente, criando a necessária redundância 

para a execução dos trabalhos de reabilitação da conduta existente, sem colocar em 

causa o fornecimento de água industrial às indústrias da região. De referir que esta 

conduta assegura o fornecimento de água industrial á zona industrial de Sines e às 

indústrias que ai se encontram sediadas, sendo este um polo industrial com extrema 

importância regional e nacional.  

 

Pelo exposto se conclui, que o projeto da nova conduta adutora de água industrial 

contribui assim para a consolidação do modelo territorial, configurando-se relevante do 

ponto de vista do desenvolvimento regional do Alentejo. Desta forma considera-se que o 

impacte associado á construção da conduta adutora em estudo é positivo e significativo.  

 

 

 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Litoral (PROFAL) 

 

A área de estudo encontra-se integrada no Plano Regional de Ordenamento Florestal 

(PROF) do Alentejo Litoral, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 39/2007, de 5 de 

abril. O PROF do Alentejo Litoral tem como objetivo promover a valorização, a proteção e 

a gestão sustentável dos recursos florestais. 

 

Da análise da FIG. IV.62 do Capítulo IV é possível constatar que área de implantação do 

projeto está inserida, quase na sua totalidade, na sub-unidade homogénea dos Pinhas do 

Alentejo Litoral, verificando-se que apenas uma área restrita, entre aproximadamente o km 

1+750 e 2+100, se localiza na subunidade do Litoral Alentejano e Mira.  

 

O projeto irá afetar área florestal, classificada maioritariamente como zonas sensíveis 

afetadas pelo PROLUNP e área florestal de Sines. Pontualmente ocorre uma área 

classificada como sítios de interesse comunitário (SIC).  
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Destaca-se ainda a existência de um corredor ecológico, definido no PROF do Alentejo 

Litoral (PROF AL), que acompanha todo o traçado da conduta. O corredor ecológico 

intersetado do PROF AL pretende a manutenção da diversidade genética em situações em 

que existem populações dispersas com pouca ligação entre si, formando uma 

metapopulação.  

 

Ainda que a conduta se localize sobre um corredor ecológico considera-se que, a 

implantação da mesma, não colocará em causa objetivos definidos na medida em que, a 

área de implantação se encontra na sua envolvente direta associada maioritariamente a 

espaço canais, de infraestruturas rodoviárias ou da conduta adutora existente, o que 

permite um enquadramento da infraestrutura em estudo na área.  

 

 

 Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) 

 

O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina localiza-se no sudoeste da 

costa de Portugal continental, integrado nas regiões do Alentejo e do Algarve, 

desenvolvendo -se desde a ribeira da Junqueira, a norte de Porto Covo, no concelho de 

Sines, até ao limite do concelho de Vila do Bispo, junto ao Burgau, abrangendo ainda 

território dos concelhos de Odemira e Aljezur. 

 

Esta área localiza-se a sul e do local de implantação da conduta adutora, localizado, no 

limite mais próximo, a cerca de 75 m para sul, não sendo afetado, nem pela futura faixa de 

servidão da conduta. 

 

Este limite ocorre na envolvente do quilómetro 5+000 da conduta adutora, sendo que não 

existirá uma afetação desta área, na medida em que a conduta se localiza no lado oposto 

do IC4 sendo que, esta via limita a área de influência do PNSACV. Desta forma o impacte 

considera-se inexistente.  

 

 

 Sítio de Interesse comunitário da Costa sudoeste  

 

O sítio de Interesse comunitário (SIC) da costa sudoeste foi classificado através da 

Resolução de conselho de Ministros n.º 142/97 de 28 de agosto e apresenta o código 

PTCON0012. Abrange uma área de 118 267 ha, sendo que a área terrestre corresponde a 

99457 há e a área marinha a 18810 ha. 

 

O SIC Costa Sudoeste constitui uma área litoral de extraordinária qualidade paisagística e 

ecológica, com grande importância em termos de conservação. A ocupação agrícola é 

muito diversificada, incluindo sistemas e culturas tradicionais associadas à agro-pecuária, 

culturas de sequeiro, pomares e hortejos tradicionais. 

 

Conforme verificado no Cap. IV, a nova conduta interseta, no seu troço intermédio, a área 

de conservação Sítio Costa Sudoeste, mais concretamente em 1/3 da extensão conduta, 

aproximadamente entre o km 3+000 e o km 6+300, estando os restantes 2/3 fora de 

qualquer área protegida. 
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Atendendo às orientações de gestão específicas para este Sítio e relativamente à 

Construção e Infraestruturas, avalia-se a conformidade do projeto com as mesmas: 

 

 

1. Construção de Infraestruturas 

 

• Apoiar tecnicamente o alargamento de estradas e a limpeza de taludes 
 

As espécies de flora referidas para esta orientação não foram identificadas no local, nem 

ocorrem os biótopos adequados à sua presença. 

 

Nas espécies de fauna, apenas o rato de Cabrera e a E. aurinia poderão ocorrer, mas 

apenas na envolvente mais afastada da estrada, onde encontram condições ecológicas 

adequadas.  

 

O traçado da conduta ocorre sob as rodovias ou caminhos existentes, ou em alguns troços 

ao longo da berma destes mesmos espaços canais ou atravessando alguns terrenos 

envolventes (matos ou áreas agrícolas). 

 

As bermas são ocupadas por espécies herbáceas e arbustivas presentes de caráter mais 

generalista e associadas a biótopos mais humanizados. Conforme descrito no Cap. IV, ao 

longo da berma das estradas da área de estudo, a espécie Dittrichia viscosa, normalmente 

associada a terrenos incultos, surge como a espécie dominante, sendo o estrato herbáceo 

ocupado maioritariamente por gramíneas 

 

Considera-se assim que não haverá deste modo afetação das espécies acima 

mencionadas, existindo conformidade com esta orientação. 

 

 

• Condicionar a construção de infraestruturas 
 

Os únicos habitats protegidos que foram identificados ao longo do corredor da nova 

conduta foram os habitats 6310 Montados de Quercus spp. de folha perene (entre o  

km 2+700 a 3+240) e 9330 Florestas de Quercus suber. Este último apenas ocorre numa 

pequena mancha, afastada do traçado, sem qualquer afetação (na envolvente do  

km 4+500). 
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No que respeita ao montado, ocorre:  

 

• Na envolvente (lado direito) do pk 2+750-2+875 – a conduta é enterrada sob a 

estrada existente e apenas a faixa de construção incide sobre esta mancha; 

• Na envolvente (lado direito) do pK 2+875-3+274 - a conduta é enterrada sob a 

estrada existente, mas poderá haver necessidade de remoção de exemplares na 

faixa de servidão. A faixa de construção não incide sobre esta mancha; 

• Na envolvente (lado direito) do 4+500-4+700 – ocorre uma pequena área de 

sobreiros, em que apenas a faixa de construção poderá incidir; 

 

 

Na fase de construção, será possível localizar as máquinas fora desta área, evitando o 

corte de exemplares (por exemplo, colocando-as do lado oposto, ocupado por alcatrão, 

caminhos, matos ou área agrícola). Na faixa de servidão, caso seja necessário o abate de 

algum exemplar, deverá ser realizada a compensação adequada, de acordo com a 

legislação em vigor. 

 

A linha de água da Ribeira da Junqueira será atravessada com travessia aérea, 

aproveitando a plataforma do pontão já existente, onde já se encontra também a conduta 

existente. As sapatas dos pilares metálicos que permitem a sustentação da conduta, nos 

seus trechos verticais (em ambos os lados), são dispostas sobre alcatrão e área agrícola.  

 

Não haverá deste modo afetação direta destes habitats ripícolas e consequentemente das 

espécies de flora e fauna aí existentes.  

 

Desta forma considera-se que existe deste modo conformidade com esta orientação. 

 

 

• Reduzir mortalidade acidental 
 

Lutra lutra (passagens para fauna e sinalizadores em rodovias; implementar dispositivos 

dissuasores da passagem e entrada da espécie nas pisciculturas) 

 

Rhinolophus ferrumequinum; Rhinolophus hipposideros; Rhinolophus mehelyi (evitar o uso 

de vedações rematadas no topo com arame farpado) 

 

 

A implantação da conduta será uma atividade de curta duração, prevendo-se a proteção 

da vala enquanto não estiver tapada com terra, evitando deste modo, a queda de animais 

para o seu interior, principalmente durante o período noturno, quando os trabalhos de 

construção estarão parados. 

 

Não se prevê qualquer afetação das passagens hidráulicas existentes, pelo que a situação 

atual será mantida. 
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Por outra lado verifica-se que não existe qualquer vedação ao longo da estrada, sendo 

mantida essa situação. 

 

Tendo por base o exposto anteriormente constata-se que existe conformidade com esta 

orientação. 

 

Para além destas orientações existem as indicadas em seguida e devidamente 

identificadas no capítulo referente aos impactes na biodoversidade e sistemas ecológicos, 

verificando que as mesmas não são aplicáveis, mais concretamente: 

 

• Condicionar expansão urbano-turística 

• Assegurar caudal ecológico 

• Condicionar construção de açudes em zonas sensíveis 

• Condicionar construção de barragens em zonas sensíveis 

• Melhorar transposição de barragens /açudes 

• Condicionar transvases 

 
Desta forma a afetação desta área implicará a ocorrência de um impacte negativo e não 

significado, sendo que o mesmo está minimizado pelo facto de o projeto contemplar a 

adoção de medidas de minimização que reduzirão a significância do impacte.  

 

 

 

 

13.2.3 Instrumentos de Âmbito Municipal 

13.2.3.1 Fase de Construção 

Do ponto de vista do ordenamento municipal importa avaliar de forma mais detalhada os 

impactes pelas implicações mais diretas que poderão haver com o território, os usos e as 

condicionantes definidas. 

 

Qualquer uso e/ou ocupação do solo não enquadrado nos Instrumentos de Ordenamento 

Municipal são considerados impactes negativos, sendo que a sua significância dependerá 

da natureza de cada espaço. 

 

Assim, na fase de construção, os impactes encontram-se no geral, associados às 

seguintes ações de projeto: 

 

• Escavação e fecho da vala de implantação da nova conduta, com as descargas de 

fundo e marcos para ventosa (sob e na berma de estradas existentes); 

• Travessia aérea sobre a Ribeira da Junqueira e sobre a Esteira de Carvão da EDP; 
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• Perfuração horizontal dirigida (sem abertura de vala), sob o acesso à Rotunda das 

Palmeiras e sobre a EN120-4 e gasoduto da REN; 

• Implantação das estruturas de apoio (Ligação à Cisterna na ETA, Câmaras de 

medição de caudal, Câmara de ligação, Câmara de derivação, Casa das Águas); 

• Faixa para utilização temporária (fase de construção), 15 m para um dos lados do 

eixo da conduta e Faixa para expropriação ou servidão (fase de exploração), 5 m 

para cada lado do eixo da conduta; 

• Instalação e funcionamento dos estaleiros; 

• Movimentação de veículos e máquinas na envolvente do traçado, com consequente 

pisoteio e perturbação sonora; 

 

De acordo com a Carta de Ordenamento (FIG. IV.64), verifica-se que a Conduta Adutora 

se desenvolve maioritariamente nas áreas classificadas nas classes de espaço, tal como 

constantes do quadro seguinte: 

 

Quadro V. 43 – Classes de Espaço Afetadas pelo Projeto  

Classe de espaço 
Localização 

(km) 

Área afetada 

temporariamente 

(m
2
)
(1) 

Área afetada 

permanentemente 

(m
2
)
(2) 

Outras áreas agrícolas ou pastoris 0+000 a 2+800 42 000 28 000 

Áreas e faixas de proteção, 

enquadramento e integração 
2+800 a 5+100 34 500 23 000 

Áreas classificadas como Reserva 

Agrícola Nacional 
5+100 a 5+175 1 125 750 

Áreas urbanas e urbanizáveis 5+175 a 8+475 49 500 33 000 

Áreas classificadas como Reserva 

Agrícola Nacional 
8+475 a 9+479 15 060 10 040 

(1) 15 metros até ao km 7+250 do lado direito da conduta, (com duas exceções entre o km 4+500 e 4+700 e entre o km 

2+650 e o km 3+210, com o objetivo de reduzir a necessidade de abate de sobreiros) passando depois para o lado esquerdo 

(2) 10 metros, ou seja, 5 metros para cada lado do eixo da conduta sendo que esta área corresponderá á área de servidão 

da conduta 

 

No quadro anterior identificam-se as áreas de afetação de usos com a construção da 

conduta, que são afetações permanentes e parcialmente reversíveis. Com efeito, prevê-se 

uma afetação de área de aproximadamente de 15 metros de um dos lados do eixo da 

conduta, sendo que apenas 10 m serão afetados de forma permanente, por constituírem 

uma faixa de 5 metros para cada lado do eixo da conduta onde serão apenas interditos a 

plantação de espécies arbóreas.  

 

Os impactes específicos associados à construção da conduta serão negativos e 

significativos nas áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional, sendo que estas 

têm um regime jurídico especifico que, serão analisados nos condicionantes. Deve no 

entanto realçar-se que a área afetada é pouco expressiva, representando apenas cerca de 

11,4%, da totalidade da área de extensão da conduta adutora.  
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No âmbito da presente avaliação importa de seguida analisar a compatibilização do projeto 

com as orientações de ordenamento para cada um destes espaços de uso interferidos 

pela construção da conduta adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte 

Chãos.  

 
Segundo a SECÇÃO VI -Servidões dos sistemas de saneamento básico - Artigo 20.º do 

Regulamento do PDM de Sines “ É interdita a construção ao longo de uma faixa de 5 
metros, medida para um e outro lado do traçado das condutas de adução de água, adução 
-distribuição de água e dos emissários das redes de drenagem de esgotos. 
 

A inclusão desta referência assume importância se, tivermos em consideração que este 

projeto corresponde à construção de uma nova conduta adutora que, se desenvolve em 

grande parte do seu traçado de forma paralela á conduta adutora já existente. De realçar 

que o projeto foi desenvolvido de forma a assegurar o cumprimento desta restrição, sendo 

que esta conduta assume importância pelo fato da conduta existente se encontrar em 

serviço contínuo desde 1980.  

 

Após a construção e entrada em funcionamento da nova conduta adutora, agora em 

avaliação, será possível assegurar o serviço de abastecimento sem interrupções, sendo 

possível nessa fase efetuar a: 

 

• Colocação fora de serviço da conduta adutora existente; 

• Avaliação do estado/condição da conduta adutora existente; 

• Definição das obras de reabilitação a implementar; 

• Execução da empreitada de reabilitação. 

 

De referir que para além das restrições associadas à implantação da conduta adutora em 

solos integrantes da RAN, que são compatíveis com um projeto de interesse público, 

desde que cumpridas as diretrizes em vigor, constata-se que nenhuma outras das classes 

de espaço apresenta condicionalismo no regulamento do PDM em vigor, mais 

concretamente tendo por base o disposto no Regulamento do PDM, mais concretamente 

nos artigos 80-A a 83º.  

 

Na FIG. IV.63, apresenta-se um excerto da Planta de Ordenamento V do PDM de Sines, 

referente ao extrato da Planta síntese do POAP do Parque Natural do Litoral alentejano e 

Costa Vicentina, verificando-se que a cerca de 75 metros a sul das imediação do  

km 5+000, ocorrem áreas terrestres de proteção complementar 1 e de proteção parcial I, 

não se verificando a afetação das mesmas Esta área encontra-se delimitada pelo IC4 pelo 

que a afetação da mesma é inexistente.  
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De referir que, apesar de não estar representada cartograficamente no PDM, parte do 

projeto em estudo localiza-se no Sítio de Importância Comunitária PTCON0012 Costa 

Sudoeste. Esta afetação ocorre na margem exterior deste SIC em cerca de 1/3 da área 

definida para implantação da Conduta adutora. Tal como demonstrado anteriormente o 

projeto encontra-se em conformidade com a maior parte das orientações do SIC, pelo que 

a afetação desta área implicará a ocorrência de um impacte negativo e não significativo, 

sendo que o mesmo está minimizado pelo facto de o projeto contemplar a adoção de 

medidas de minimização que reduzirão a significância do impacte.  

 

Deve no entanto destacar-se que este SIC se sobrepõe com áreas industrializadas e 

infraestruturas já existente na área em estudo.  

 

 

FIG. V. 9 – Áreas de Interesse Conservacionista 

 

 

De referir que em termos legislativos é necessário efetuar um EIA pelo fato de que ocorre 

a afetação de um sitio de interesse comunitário que se trata de uma área sensível. Caso 

tal não ocorresse não seria necessário a realização de um EIA dado que o comprimento 

da conduta é inferior a 10 km de extensão.  

 

No que respeita à instalação do(s) estaleiro(s), estes serão localizados em áreas 

pertencentes à AdSA, já impermeabilizadas, pelo que não são expectáveis impactes 

adicionais ao nível do ordenamento. Poderão ser necessários estaleiros de menor 

dimensão junto às travessias por perfuração horizontal dirigida, podendo ocupar zonas de 

matos, mas maioritariamente serão zonas agrícolas. Posto isto, o impacte, apesar de 

negativo, temporário, permanente e direto prevê-se não significativo. Este impacte 

será reversível e de magnitude reduzida. 
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Durante a fase de construção serão sempre utilizados os acessos já existentes, pelo que 

os impactes são negativos, temporários, diretos, não significativos e de magnitude 

reduzida. 

 

No Quadro V. 44 apresenta-se a classificação dos impactes identificados para o descritor 

Ordenamento para a Fase de Construção da Conduta adutora entre a ETA de Morgavel e 

o Reservatório de Monte Chãos. 

 

 

 

13.2.3.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração prevê-se que a conduta adutora entre a ETA de Morgavel e o 

Reservatório de Monte Chãos tenha impactes positivos e significativos, decorrentes da 

entrada em exploração da nova conduta adutora a construir. A nova infraestrutura tem por 

objetivo constituir uma alternativa de abastecimento no caso de atual conduta ter que 

parar devido a trabalhos de manutenção ou avaria. Permitirá assim a implementação de 

intervenções na Adutora ETA Morgavel à Casa de Águas do Reservatório de Monte 

Chãos, tendo em vista a reposição das condições de fiabilidade da infraestrutura e 

encontra-se no Eixo II – Intervenção Infraestrutural, mais concretamente do Objetivo 2.1 - 
Melhoria do Subsistema de Água Industrial: 
 

o Medida 2.1.8 - Implementação de intervenções na Conduta ETA - Monte Chãos, 
tendo em vista a reposição das condições de fiabilidade da infraestrutura 

 Ação A2.1.8.1 - Promover Projeto de Execução para duplicação da 
conduta e obras associadas (câmaras de manobra e interligação) 

O estado de conservação da conduta entre a ETA de Morgavel e o 
Reservatório de Monte Chãos é conhecido parcialmente, no entanto a sua 
operacionalidade é colocada em dúvida. Por forma a permitir a reabilitação 
total desta infraestrutura foi proposto e aceite pela AdSA a construção de 
uma conduta paralela, sendo necessário o Projeto de Execução que define 
as intervenções a realizar. 

 Ação A2.1.8.2 - Construção da nova conduta adutora 

Construção da conduta alvo de Projeto de Execução. 

 Ação A2.1.8.3 - Promover estudo de avaliação do estado de conservação 
da conduta atual 

A conduta adutora atual necessita ser colocada fora de serviço para que 
seja possível efetuar o estudo de avaliação ao seu estado de conservação 
para definição das obras de reabilitação a implementar. 

 Ação A2.1.8.4 - Reabilitação da conduta atual e obras associadas 

Implementação dos melhoramentos previstos em sede de Projeto. 
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Quadro V. 44 – Classificação de Impactes para o Descritor Ordenamento na Fase de Construção  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Afetação de espaços de 

ordenamento pela 

construção da conduta 

adutora e 

infraestruturas 

associadas   

Certo 

(3) 

Temporário / 

Permanente 

(1/2) 

Ocasional 

(2) 

Parcialmente 

reversível 

(2) 

Reduzida 

(1) 

Moderada 

(3) 

Confinado à 

instalação  

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(14/15) 

Afetação de espaços de 

ordenamento pelos 

estaleiros e acessos 

Certo 

(3) 

Temporário  

(1) 

Ocasional 

(2) 

Reversível 

(1) 

Reduzida 

(1) 

Moderada 

(3) 

Confinado à 

instalação  

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) NS 

(13) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativos (NS); significativos (S); muito significativos (MS). 
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Como já foi detalhado anteriormente, o subsistema de abastecimento de água industrial 

tem como objetivo a produção de água para abastecimento industrial da Zona Industrial e 

Logística de Sines (ZILS), sendo constituído por: 

 

 Tomada de água no rio Sado, composta por um açude (comprimento total de  
27 m) e uma estação elevatória (constituída quatro grupos eletrobombas de eixo 
vertical para 1.6 m3/s e dois grupos idênticos para 0.5 m3/s a uma altura 
manométrica de 50 m); 

 Adução Sado-Morgavel, dividida em três partes: 

o Conduta elevatória constituída por: 

 duas condutas forçadas metálicas DN1500, num primeiro troço, e em 

betão pré-esforçado, DN1500, até à chaminé de equilíbrio; 

 chaminé de equilíbrio (torre de 6.0 m de diâmetro e 23 m de altura); 

 conduta metálica DN2000, instalada à superfície do terreno (capacidade 
de transporte de 6 m3/s, e uma extensão total de 3078 m, entre a 
chaminé de equilíbrio e o início do canal a céu aberto). 

o Canal adutor de secção trapezoidal revestido a betão, com largura de rasto 

de 3.0 m, espaldas a 1/1.5 e altura útil: 2.15 m (capacidade de transporte de 

12.0 m
3
/s e cerca de 22.3 km de extensão); 

o Túnel (em superfície livre), secção em ferradura, com o diâmetro nominal de 

2.9 m (dimensionado para um caudal final de 12.0 m
3
/s, com a extensão de 

cerca de 13.3 km); 

 Barragem de Morgavel, concebida para a capacidade total de 32.5 x 106 m
3
  

(NPA = 68.3 m) condicionada a que o nível de água na albufeira não ultrapasse a 

cota 67.5 m (volume de armazenamento 30.0 x 106 m
3
); 

 Tomada de água na albufeira da barragem, constituída por uma torre de captação, 

um poço de bombagem e uma conduta elevatória (em betão armado DN1500, com 

cerca de 1200 m de extensão); 

 Estação de tratamento de água - ETA de Morgavel (a linha de tratamento de água 

industrial entrou em funcionamento em 1980 e trata, atualmente, em média, cerca 

de 0.6 m
3
/s de água industrial); 

 Conduta adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos (ver 

cuja conduta alternativa corresponde ao atual projeto); 

 Centro Operacional de Monte Chãos (COMC), constituído por: 

o Casa de Águas, onde chega a conduta adutora e que alimenta o Reservatório 

de Monte Chãos; 

o Reservatório de Monte Chãos com duas células de 25 000 m
3
 cada; 

 Rede de distribuição de água industrial (COMC-AI) 

o Rede de distribuição de água industrial gravítica a partir do Reservatório de 

Monte Chãos com uma extensão total de cerca de 28.0 km. 
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Na fase de exploração não ocorre a afetação de novas áreas para além das já 

identificadas na fase de construção, pelo que este impacte é inexistente. 

 

No âmbito da defesa da floresta contra incêndios e com a implementação da nova faixa 

de servidão associada à nova conduta, a região verá ser feito um reforço nos corredores 

da sua rede secundária de faixas de gestão de combustível, conforme preconizado nos 

PROF’S. Esta situação constitui também assim um impacte positivo, permanente, 

certo, irreversível, muito significativo e de magnitude reduzida. 

 

No Quadro V. 45 apresenta-se assim a classificação global de impactes para esta fase. 

 

 

 

 

13.2.4 Fase de Desativação 

Na Fase de Desativação não são expectáveis impactes acrescidos no ordenamento, 

dado que não se prevê a afetação de áreas adicionais da execução das intervenções.  

 

Posteriormente, e caso a mesma venha a ocorrer, verificar-se-á um impacte positivo 

decorrente da desocupação das áreas onde se localizam as estruturas, que será um 

impacte direto, permanente, irreversível, não significativo e de magnitude reduzida 

nos espaços de ordenamento (Quadro V. 46). 

 

 

 

 

13.2.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero, correspondente à não concretização do projeto, implica a manutenção 

do local com as características atuais, descritas na situação de referência. 
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Quadro V. 45 – Classificação de Impactes para o Descritor Ordenamento na Fase de Exploração  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 

Afetado/ 

Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 

Capacidade 

de 

Minimização 

Significado 

Funcionamento da nova 

infraestrutura / melhoria do 

serviço de abastecimento de 

água industrial/ aumento da 

capacidade da rede na 

articulação com unidades 

industriais 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Elevada 

(5) 

Moderada 

(3) 

Não confinado 

à instalação 

(3) 

Minimizável 

(1) 

(+) MS 

(23) 

Aumento da rede secundária 

das faixas de gestão de 

combustível, no âmbito da 

defesa da floresta contra 

incêndios 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Elevada 

(5) 

Elevada 

(5) 

Não confinado 

à instalação 

(3) 

Minimizável 

(1) 

(+) MS 

(25) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativos (NS); significativos (S); muito significativos (MS). 

 

 

Quadro V. 46 – Classificação de Impactes para o Descritor Ordenamento na Fase de Desativação  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do Recurso 

Afetado/ 

Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 

Capacidade 

de 

Minimização 

Significado 

Reabilitação do local pela 

remoção da conduta e das 

infraestruturas associadas 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Moderada 

(3) 

Confinado à 

instalação  

(1) 

Minimizável 

(1) 

(+) NS 

(16) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativos (NS); significativos (S); muito significativos (MS). 
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13.3 Condicionantes 

13.3.1 Fase de Construção 

A generalidade dos impactes nas Condicionantes identificadas, ocorre durante esta fase, 

efetuando-se de seguida a verificação da sua viabilidade regulamentar / adequação. 

 

À semelhança do já descrito para o Ordenamento, os impactes nesta fase encontram-se, 

no essencial, associados às seguintes intervenções 

 

• Abertura da vala e colocação da conduta, 

• Instalação das estruturas de apoio; 

• Travessias aéreas sobre a Ribeira da Junqueira e a Esteira de Carvão da EDP;  

• Perfurações horizontais dirigidas sob o acesso à Rotunda das Palmeiras e sobre 

a EN120-4 e gasoduto REN; 

• Implantação da faixa de construção temporária e faixa de servidão para a fase de 

exploração; 

• Instalação do estaleiro de obra.  

 

Os impactes estarão assim associados às intervenções identificadas anteriormente e 

descritas no Capitulo III e dependerão da afetação das condicionantes identificadas no 

Capítulo IV, como a seguir se avalia: 

 

 

• Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

 

Instituída pela primeira vez na legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de 

novembro, foi depois regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de junho, 

posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de dezembro. Estes diplomas 

foram revogados pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de setembro. 
 

A legislação em vigor estabelece no n.º 1, do artigo 2.º que “a RAN é o conjunto das 
áreas que em termos agro-climáticos, geomorfológicos e pedológicos apresentam maior 
aptidão para a atividade agrícola.”. O n.º 2 desse mesmo artigo estabelece ainda que a 

“RAN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial especial, 
que estabelece um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do solo (…)”.  

 

O artigo 21.º desse mesmo diploma define as ações interditas nas áreas afetas ao 

regime da RAN, sendo que nestas “São interditas todas as ações que diminuam ou 
destruam as potencialidades para o exercício da atividade agrícola das terras e solos 
(…).” 
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O artigo 22.º do diploma Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de setembro define que “As 
utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem verificar-se quando, 
cumulativamente, não causem graves prejuízos para os objetivos a que se refere o artigo 
4.º e não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às 
componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se, 
preferencialmente, nas terras e solos classificados como de menor aptidão, e quando 
estejam em causa”.  
 
De acordo com esta mesma alínea da legislação em vigor o projeto em estudo inclui-se 

na alínea “l) Obras de construção, requalificação ou beneficiação de infra -estruturas 
públicas rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de saneamento, de 
transporte e distribuição de energia elétrica, de abastecimento de gás e de 
telecomunicações, bem como outras construções ou empreendimentos públicos ou de 
serviço público”.  
 

O artigo 23.º do diploma Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de setembro define que “7 - 

Quando a utilização esteja associada a um projeto sujeito a procedimento de avaliação 
de impacte ambiental em fase de projeto de execução, o parecer prévio vinculativo 
previsto no n.º 1 compreende a pronúncia da entidade regional da RAN nesse 
procedimento”. 
 

Desta forma todas as licenças, concessões, aprovações e autorizações administrativas 

relativas a utilizações não agrícolas de solos integrados na RAN carecem de prévio 

parecer favorável das entidades competentes, nos termos da legislação em vigor. 

 

Da análise da Planta Síntese de Ordenamento, constata-se que o projeto interfere com 

esta condicionante, na envolvente da ribeira da Junqueira, entre o quilómetro 5+000 e 

5+175, e na parte final do traçado de implantação da conduta, entre o km 8+490 e o km 

9+479. 

 

Os impactes em áreas de RAN prendem-se com a instalação da conduta em zonas com 

esta classificação. Em seguida indicam-se o tipo de travessias preconizadas para cada 

uma das áreas integradas em RAN: 

 

• entre o km 5+100 e 5+175 a conduta será implantada parcialmente em travessia 

aérea, mais concretamente entre o km 5+111 e o km 5+146. Nas figuras 

seguintes apresentam-se extratos do perfil longitudinal do atravessamento da 

ribeira da junqueira. 

• entre o km 8+490 e o km 9+479 a conduta será implantada da seguinte forma: 

o km 8+412 a 8+875 a conduta será implantada debaixo da estrada sendo 

para isso necessários recorrer á abertura de vala; 

o km 8+875 a 9+100 a conduta inflete a 45º e atravessa zonas agrícolas, 

sendo para isso necessários recorrer á abertura de vala; 

o km 9+100 será implantada a câmara de medição de caudal; 

o km 9+100 até a o final em vala aberta.  

 



  
 

EIA da Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos 

Capítulo V Vol. 2 – Relatório Síntese 

Fevereiro 2019 Rev.01 

118

 

 

 

FIG. V. 10 – Travessia sobre a ribeira da Junqueira  

 



  
 

EIA da Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos 

Vol. 2 – Relatório Síntese Capítulo V 
Rev.01 Fevereiro 2019 

119

 

 

Conforme já referido anteriormente, para a construção da conduta é possível que seja 

utilizada uma área de trabalho de cerca de 30 metros, ou seja, 15 metros centrado no 

eixo da conduta. Tendo em conta esta condicionante, e de forma a minimizar o impacte 

será incluída uma medida de minimização, recomendando que nestas extensões esta 

faixa de construção deve ser limitada devendo ser apenas de um máximo de 15 metros. 

De referir que apenas 10 m
 
serão afetados de forma permanente, por servidão e apenas 

para espécies arbóreas.  

 

No quadro seguinte (Quadro V. 47) apresenta-se a quantificação de área de RAN com 

ocorrência na área do projeto.  

 

Quadro V. 47 – Quantificação das Áreas de RAN Afetadas pelo Projeto  

Localização (km) 

Área afetada 

temporariamente  

(m
2
)
(1) 

Área afetada 

permanentemente 

(m
2
)
(2) 

5+100 a 5+175 1 125 750 

8+475 a 9+479 15 060 10 040 

Total 16 185 10 790 

(1) 15 metros para um dos lados do eixo da conduta, ou seja, até ao km 7+250 do lado 

direito (com duas exceções entre o km 4+500 e 4+700 e entre o km 2+650 e o km 3+210, 

com o objetivo de reduzir a necessidade de abate de sobreiros) e depois do lado esquerdo 

(2) 15 metros, ou seja, 5 metros para um lado e 10 metros para outro do eixo da conduta 

sendo que esta área corresponderá á área de servidão da conduta 

 

 

Relativamente aos valores do quadro anterior deve-se ter em consideração que a 

conduta adutora entre o km 5+111 e o km 5+146 será implantada em travessia aérea o 

que minimiza a afetação de áreas classificadas como RAN, pelo que o valor quantificado 

está em excesso.  

 

De referir que o valor de áreas de RAN afetadas corresponde apenas a 11,4 % do valor 

da área global definida para construção da Conduta adutora.  

 

Desta forma aqui ocorrerão impactes negativos e significativos sendo que os mesmos 

serão minimizados através da adoção de medidas de minimização que impliquem que as 

áreas de construção a utilizar nestes troços sejam as mais reduzidas possíveis.  

 

Os impactes das ações de construção sobre, áreas classificadas como RAN, são assim 

negativos, diretos e significativos. 
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• Reserva Ecológica Nacional (REN) 

 

Tal como referido na situação de referência, aa área de implantação do projeto em 

estudo ocorrem áreas classificadas como REN, mais concretamente nos seguintes 

locais: 

 

• “Áreas em Risco de Erosão” ocorre na área em estudo na envolvente da ribeira 
da junqueira, aproximadamente entre o km 2+150 e o 3+100, bem como entre o 
km 3+350 /3+410, e entre o km 4+600/4+700 e entre o km 5+000 e 5+100; 

• “ Leitos de cursos de Água”  e “Zonas ameaçadas pelas Cheias” na envolvente da 
ribeira da junqueira que será atravessada pelo projeto em estudo. 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, que regulamenta a REN, 

nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou 

privada que se traduzam em Operações de loteamento; Obras de urbanização, 

construção e ampliação; Vias de comunicação; Escavações e aterros e Destruição do 

revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regular 

desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das 

operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais. 

 

No quadro seguinte apresenta-se a quantificação das áreas de REN afetadas na fase de 

construção de forma temporária e de forma permanente.  

 

Quadro V. 48 – Classe de REN Afetadas pelo Projeto  

Classe REN Localização (km) 

Área afetada 

temporariamente 

(m
2
)
(1) 

Área afetada 

permanentemente 

(m
2
)
(2) 

Áreas com risco de erosão 

2+150 a 3+100 14 250 9 500 

3+350 a 3+410 900 600 

4+600 a 4+700 1 500 1 000 

5+000 a 5+100 1 500 1 000 

Zonas ameaçadas pelas cheias 5+100 a 5+186 1 290 860 

Total 19 440 12 960 

(1) 15 metros para um dos lados do eixo da conduta, até ao km 7+250 do lado direito (com duas exceções entre o km 4+500 e 

4+700 e entre o km 2+650 e o km 3+210, com o objetivo de reduzir a necessidade de abate de sobreiros)  e depois do lado 

esquerdo 

(2) 10 metros, ou seja, 5 metros para cada lado do eixo da conduta sendo que esta área corresponderá á área de servidão da 

conduta 

 

 

De referir que as área de REN afetadas correspondente a 19 440 m que representam 

apenas 13,7 % do total da área de extensão da conduta.  

 

Na FIG. IV. 67 apresentam-se as áreas de REN afetadas na construção da conduta 

adutora, sendo que a na globalidade a afetação de áreas de REN consubstancia um 

impacte negativo e significativo, ocorrendo associada uma área de afetação 

permanente 12 960 m
2
.  
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• Domínio Público Hídrico e Zonas Ameaçadas pelas Cheias 

 

Para as linhas de água atravessadas pelas Conduta Adutora, algumas já com maior 

importância e classificadas no Índice Hidrográfico e Decimal, o Domínio Hídrico é 

delimitado por uma faixa non aedificandi de 10 m de largura ao longo dos cursos de água 

não navegáveis nem flutuáveis. Esta área corresponde á área envolvente da Ribeira da 

Junqueira. 

 

As áreas sujeitas a domínio público hídrico, constantes das cartas dos PDM’s, 

identificadas como “Leito dos Cursos de Água e Áreas Adjacentes” e “Área Inundável  

(T = 100 anos)” e “Limite de Cheia de 1979”, estão assinaladas para a ribeira da 

junqueira , que constitui o curso de água mais importante do corredor e que é 

atravessado pela Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e o reservatório de Monte 

Chãos, , havendo portanto uma afetação da mesma. 

 

As zonas ameaçadas pelas Cheias correspondem às identificadas anteriormente na 

classe de REN respetiva.  

 

Desta forma aqui ocorrerão impactes negativos, diretos, significativos e de 

magnitude moderada sendo que os mesmos serão minimizados através da adoção de 

medidas de minimização que impliquem que as áreas de construção a utilizar nestes 

troços sejam as mais reduzidas possíveis.  

 

Relativamente aos acessos à obra os impactes serão inexistentes na medida em que 

serão utilizados acessos já existentes pelo que não se esperam impactes negativos com 

significado sobre os recursos hídricos. Ainda assim em obra, caso se afigure necessário 

alguma estrutura para a passagem de algumas destas linhas de água, as AdSA 

procederá ao pedido de licenciamento de acordo com a legislação em vigor. 

 

 

 

 Áreas de Sobro; 

 

O sobreiro e a azinheira são espécies sujeitas a regime jurídico, o qual se rege pelo 

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-lei n.º 155/2004, de 30 

de junho. 

 

Neste diploma é estabelecido que o corte ou arranque de sobreiros ou azinheiras, em 

povoamento ou isolados, carece de autorização das atuais Direções Regionais de 

Agricultura e Pescas ou do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 

dependendo da natureza ou da dimensão do povoamento. 

 

Tal como referido na análise da situação de referência apesar desta condicionante não 

se encontrar identificada no PDM, a mesma foi identificada nos trabalhos de campo 

efetuados. Os dados apresentados são para a faixa de servidão e de indemnização 

(correspondente á faixa de construção) mais concretamente: 
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Tal como referido a Faixa para utilização temporária (depósito de terras, acessos, 

equipamentos, viaturas) prevista inicialmente correspondia a 10 metros, adicionais à 

faixa de expropriação ou constituição da servidão. Está previsto que até ao km 7+250, 

essa faixa de utilização temporária se localize à direita da faixa de servidão e 

posteriormente, do lado esquerdo. Dado terem sido identificadas dois troços com 

presença de sobreiros, no sentido de minimizar ao máximo a sua afetação, optou-se por 

colocar a faixa de utilização temporária no lado oposto (tal como demonstra 

ilustrativamente a figura seguinte) mais concretamente entre: 

• entre o km 4+500 e 4+700 e  

• entre o km 2+650 e o km 3+210, com o objetivo de reduzir a necessidade de 

abate de sobreiros 

 

 

 

Por exemplo, entre os km 4+500 e 4+700 da conduta em projeto, assinalada na figura 

infra, a execução deverá ser realizada com recurso à estrada de acesso à ETA de 

Morgavel, prevendo-se o acesso alternado da via. 

 

Deverá ser colocada sinalização a indicar a realização de obras e o corte total da via de 

circulação onde decorrem os trabalhos, se existir.  
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FIG. V. 11 – Identificação de troço com utilização da estrada de acesso à ETA  

(km 4+500 a km 4+700 da conduta em projeto) (extrato do Desenho 2) 

 

Por exemplo, sensivelmente entre os km 2+650 e 3+210, a conduta adutora a construir 

desenvolve-se ao longo de um montado. Entre estes pontos, de modo a minimizar a 

interferência com os sobreiros, deverá o Empreiteiro prever o uso da estrada atual de 

acesso à ETA de Morgavel como faixa de trabalho, tendo assinalar como estrada 

alternativa de circulação, a estrada de terra existente, conforme assinado na figura infra.  
 

 

FIG. V. 12 – Identificação de estrada alternativa à estrada de acesso à ETA de Morgavel  

(entre os km 2+650 a km 3+210 da conduta em projeto) (extrato do Desenho 2) 

Estrada alternativa 
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O número de sobreiros identificados como sendo necessários abater, correspondem a 

cerca de 170 sobreiros.  

 

De referir que a implementação de empreendimentos de imprescindível utilidade pública 

é uma das situações em que o corte ou arranque é autorizado, mediante medidas 

compensatórias designadamente a plantação de novas áreas. Desta forma e sendo que 

a afetação destas áreas não será possível será prevista uma medida compensatória 

de forma a dar resposta á legislação em vigor.  

 

 

 

 Recursos Geológicos  

 

As servidões de âmbito mineiro poderão estar a associadas aos contratos de prospeção 

e pesquisa sendo que, pelo fato de presentemente nenhum deles estar publicado, se 

considera que sobre estas áreas não existem condicionamentos legais em vigor. Tendo 

por base o exposto considera-se que o impacte é assim inexistente  

 

 

 

 Abastecimento de água e captações de água  

 

Tal como referido na situação de referência a constituição de servidões relativas ao 

abastecimento de água segue o regime previsto pelo Decreto-Lei n.º 34021, de 11 de 

outubro de 1944, conjugado com o regime geral de constituição de servidões que resulta 

do Código de Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro. 

 

As “faixas de respeito” relativas a essas infraestruturas dizem respeito a faixas de terreno 

delimitadas a uma distância máxima de 10 metros para cada um dos lados da conduta. 

 

Nas “faixas de respeito” não é permitido efetuar quaisquer obras, sem licença emitida, e 

sem serem auscultadas as respetivas entidades concessionárias das redes. 

 

Tal como referido anteriormente o projeto contemplou a adoção das distâncias minimias 

de segurança preconizadas na legislação em vigor pelo que o impacte se classifica de 

negativo mas não significativo.  

 

De acordo com a informação analisada, conjuntamente com a informação cedida pelas 

entidades competentes, na área de estudo há registo de captações, quer públicas, quer 

privadas bem como de outras infraestruturas identificadas na FIG. IV. 67 (Carta de 

Condicionantes).  

 

As captações, ETAR´s, estações elevatórias e postos de cloragem identificados na área 

em estudo são as seguintes: 
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• Captação de água subterrânea - Provença – km 3+570 a cerca de 10 m a Norte; 

• Posto de cloragem e reservatório de água – km 3+500 a cerca de 100 m a Norte; 

• Ponto de rejeição de águas no bairro da Provença – km 3+750 a cerca de 180 m 

a Norte; 

• ETAR de Provença – km 3+850 a cerca de 185 m a Norte; 

• Captação de água subterrânea na Central Termoelétrica de Sines – km 5+250 a 

cerca de 800 m a Nordeste; 

• Reservatório de água e estação elevatória designada de Porto Covo 1 na parte 

exterior da central e na envolvente direta da conduta adutora existente – km 

6+250 a cerca de 40 m a Nordeste; 

• Poço – km 8+750 a cerca de 240 m a Nordeste; 

• Reservatório de água, Posto de Cloragem e estação elevatória de Monte Chãos – 

Final da área em estudo a cerca de 380 m a Norte; 

• ETAR de Sines – Final do área em estudo a cerca de 1500 m a Norte. 

 

Salienta-se no entanto que no corredor em estudo ocorrem alguns equipamentos para 

abastecimento de água industrial mais concretamente a conduta adutora existente que 

se desenvolve em grande parte do corredor em estudo paralela á conduta agora em 

estudo. 

 

De acordo com esta mesma cartografia constata-se que apesar destes elementos 

estarem identificados os mesmo se localizam bastante afastados da área de construção 

a afetar pelo projeto pelo que os impactes são classificados como negativos, indiretos e 

não significativos pois desde que adotadas medidas de minimização associadas á 

construção não existirá a afetação dos mesmos.   

 

 

 Linhas elétricas 

 

O projeto, interceta algumas linhas de transporte de energia, tal como referido na 

situação de referência, nomeadamente duas linhas de 400 kv, 150 kv e 60 Kv. 

 

Segundo o Artigo 17.º do Regulamento do PDM de Sines em vigor “Definem -se 
servidões administrativas relativas às linhas de média e alta tensão do concelho, de 
acordo com os seguintes escalões de kV: 
 

1)  Linhas para o corredor 150/400 kV: define -se uma faixa non aedificandi de 

130 m; 

2)  Outras linhas superiores a 60 kV: define -se uma faixa non aedificandi de 50 m; 

3)  Linhas de 60 kV: define -se uma faixa non aedificandi de 20 m” 
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No traçado da conduta teve-se em conta os elementos e considerações relativos à Rede 

Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) da responsabilidade da REN – Rede 

Elétrica Nacional S.A, que nos foram fornecidos no âmbito do processo de consulta às 

entidades.  

 

A servidão de passagem associada às linhas da RNT consiste na reserva de espaço 

necessário à manutenção das distâncias de segurança aos diversos tipos de obstáculos 

(e.g. edifícios, solos, estradas, árvores), considerados os condutores das linhas nas 

condições definidas pelo Regulamento de Segurança de Linhas Aéreas de Alta Tensão 

(RSLEAT), tal como expresso no quadro seguinte.  

 

Quadro V. 49 – Distancias mínimas a garantir à RNT 

Obstáculos 

Distancias mínimas (m ) 

150 kV 220 kV 400 kV 

Solo 6,8 7,1 8 

Árvores 3,1 3,7 5 

Edifícios 4,2 4,7 6 

Estradas 7,8 8,5 10,3 

Vias-férreas não eletrificadas 7,8 8,5 10,3 

Obstáculos diversos (Semáforos, 

iluminação pública) 
3,2 3,7 5 

 

 

Eventuais intervenções no solo junto dos apoios (até 2 metros para além do limite da 

implantação dos apoios ao nível do solo) carecem de parecer prévio da REN, uma vez 

que pode estar em causa a estabilidade mecânica dos apoios.  

 

No ponto em que a tubagem agora proposta fica mais próximo da linha aérea (junto à 

Ribeira da Junqueira) a distancia entre a extremidade da sapata do poste e o eixo da 

tubagem é de 12,80 m, cumprindo assim as exigências impostas pela REN. 

 

Nestes cruzamentos, bem como das restantes linhas elétricas, foram asseguradas no 

projeto as distâncias e valores mínimos de segurança, pelo que se considera o impacte 

como negativo, diretos mas pouco significativo na medida em que foram adotadas as 

recomendações da REN – Rede Elétrica Nacional S.A. 

 

 

 

 Rede rodoviária e ferroviária 

 

Ao longo do desenvolvimento do projeto em estudo, destaca-se ainda a sua interseção 

com as seguintes estradas: 
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 Travessias de estradas: duas estradas interessadas pela nova conduta adutora: 

acesso oeste à Rotunda das Palmeiras, entre o perfil 117 – km 7761.840 e o perfil 

120 – km 7821.490 (ver folha 16 do desenho 3) e a estrada EN120-4 entre o perfil 

125 – km 8250.000 e o perfil 128 – km 8339.378 (cuja instalação será realizada 

por recurso a metodologias sem abertura de vala. 

 

 Travessia de vias férreas: Perto do km 6+925.000 a nova conduta adutora será 

instalada entre os pilares da ponte do caminho-de-ferro.  

 

 

De acordo com o Decreto-lei 34/2015 de 27 de Fevereiro, mais concretamente o artigo 8  

“Após a publicação do ato declarativo de utilidade pública dos prédios e da respetiva 

planta parcelar, as zonas de servidão non aedificandi das novas estradas, bem como das 

estradas já existentes, têm os seguintes limites: 

 

a) Autoestradas e vias rápidas: 50 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a 

menos de 20 m da zona da estrada; 

b) IP: 50 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de 

visibilidade e nunca a menos de 20 m da zona da estrada; 

c) IC: 35 m para cada lado do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de 

visibilidade e nunca a menos de 15 m da zona da estrada; 

d) EN e restantes estradas a que se aplica o presente Estatuto: 20 m para cada lado 

do eixo da estrada ou dentro da zona de servidão de visibilidade e nunca a menos 

de 5 m da zona da estrada; 

e) Nós de ligação: um círculo de 150 m de raio centrado na interseção dos eixos das 

vias, qualquer que seja a classificação destas.” 

 

 

 Travessia da EN120-4 e gasoduto da REN 

 

A travessia da EN120-4 terá cerca de 70 m de extensão e será executada pelo processo 

de perfuração horizontal dirigida, eventualmente com recurso a micro tunelação, cujas 

características dependerão dos equipamentos do Adjudicatário que vier a ser 

selecionado para a realização da obra.  

 

Será instalada uma tubagem de encamisamento em aço, Ø1200, desenvolvendo-se a 

conduta adutora no seu interior em FFd DN 800, com juntas travadas. 

 

A execução da perfuração para assentamento da conduta na travessia sob a A26 será 

acompanhada por um especialista em geologia/geotécnica que deverá avaliar as 

características das terras que resultarem da perfuração, de modo a validar a 

exequibilidade da solução adotada no projeto. 
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Desta forma, o projeto contemplou uma distância de proteção de 3,29 m em relação à 

via, profundidade essa que assegura a resistência da tubagem e simultaneamente não 

afeta a via. 

 

 

FIG. V. 13 – Travessia sob a EN120-4 e gasoduto da REN 

 

 

Nas extremidades do túnel será necessário construir duas caixas em betão armado com 

acesso a partir de uma pequena edificação com porta de entrada e escadas para 

inspeção às bocas de montante e de jusante do túnel. Na cobertura serão instaladas 

tampas em betão armado para a instalação e remoção de equipamentos. 

 

A implantação das câmaras de inspeção foi realizada considerando a faixa de servidão 

prevista para as estradas nacionais na Lei n.º 34/2015 ou seja 20 m para cada lado do 

eixo da estrada e nunca a menos de 5 m da zona da estrada, nomeadamente a alínea d) 

do n.º 8 do art.º 32 da referida lei. 

 

 

 Travessia do acesso oeste à Rotunda das Palmeiras 

 

Com o objetivo de minimizar a afetação do acesso oeste à Rotunda das Palmeiras, a 

travessia da nova conduta adutora será realizada por via subterrânea, recorrendo a 

metodologias sem abertura de valas, recorrendo à técnica de perfuração horizontal 

dirigida. 
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FIG. V. 14 – Rotunda da Palmeiras. Conduta instalada sob o acesso oeste por metodologia 

sem recurso a abertura de valas 

 

 

Prevê-se a instalação de uma tubagem de encamisamento em aço, Ø1200, 

desenvolvendo-se a conduta adutora no seu interior em FFd, DN 800, com juntas 

travadas, bem como o tritubo para instalação do cabo de fibra ótica. 

 

Nas extremidades das travessias, prevê-se a construção de câmaras de inspeção, em 

betão armado. Estas câmaras serão definidas e executadas em conformidade com 

metodologia adotada pelo empreiteiro. 

 

Foram realizadas duas sondagens nas extremidades de montante e jusante da travessia 

e atendendo aos resultados das sondagens realizadas, verifica-se pelos valores 

característicos dos ensaios SPT, que os terrenos terão comportamento terroso/arenoso, 

sendo escavável por meios mecânicos convencionais, não tendo sido detetada a 

presença de níveis freáticos à data de execução das sondagens. Dada a natureza dos 

solos e a profundidade a que se preveem as escavações, será necessário recorrer a 

meios de entivação para a execução dos poços de ataque e saída, bem como, os 

necessários trabalhos de bombagem adequados para a drenagem de eventuais níveis 

freáticos instalados.  

 

Desta forma está previsto no projeto a realização de sondagens complementares em 

fase de obra para confirmar a caraterização geológico-geotécnica. A execução da 

perfuração para assentamento da conduta na travessia sob o acesso oeste à Rotunda 

das Palmeiras será acompanhada por um especialista em geologia/geotécnica que 

deverá avaliar as características das terras que resultarem da perfuração, de modo a 

validar a exequibilidade da solução adotada no projeto, nomeadamente devido à 

potencial mudança da resistência do terreno interessado. 
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 Travessia de vias férreas:  

 

Perto do km 6+925.000 a nova conduta adutora será instalada entre os pilares da ponte 

do caminho-de-ferro.  

 

 

FIG. V. 15 – Extrato da planta geral e perfil do atravessamento a da ponte de caminho-de-

ferro da Infraestruturas de Portugal - Conduta instalada entre pilares. 

 

 

Foto 3 – Fotografia da ponte de caminho de ferro 
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Como se verifica nas travessias destas vias de comunicação são respeitadas as 

distâncias mínimas que decorrem dos regulamentos em vigor, bem como as indicações 

referidas pela IP., pelo que se considera que o impacte apesar de negativo e direto é 

pouco significativo. 

 

 

 Gasodutos  

 

Na área de estudo identifica-se a existência de um gasoduto pertencente à REN 

Gasodutos. O Gasoduto de Transporte de Gás Natural entre Sines e Setúbal efetua a 

ligação entre o terminal de GNL em Sines e a Rede Nacional de Transporte de Gás 

Natural. 

 

No traçado da conduta teve-se em conta os elementos relativos à Rede Nacional de 

Transporte de Gás Natural (RNTGN) da responsabilidade da REN – Gasodutos S.A., 

cedidos por esta entidade no âmbito do processo de consulta das entidades. 

 

Relativamente à REN – Gasodutos a travessia da EN120-4 e do Gasoduto REN terá 70 

m de extensão e será executada pelo processo de perfuração horizontal dirigida, 

eventualmente com recurso a micro tunelação. Estas informações foram apresentadas 

anteriormente no atravessamento da EN 120-4.  

 

 

Desta forma os impactes são assim classificados de negativos, diretos e pouco 

significativos na medida em que foram adotadas pelo projetista no desenvolvimento do 

projeto as recomendações da REN – Gasodutos S.A. 

 

 

 Interseção com infraestruturas enterradas da EDP  

 

Tendo por base os dados recebidos da EDP no âmbito da consulta ás entidades , na 

zona em que a implantação da conduta  se vai cruzar as infraestruturas enterradas da 

EDP, canais de adução, rejeição e galaria técnica de cabos, é obrigatória a execução de 

sondagens, acompanhadas e com metodologia aprovada pela EDP, para a identificação 

precisa da localização destas e verificar a sua compatibilidade com os elementos de 

projeto desenvolvidos para esta zona, devendo se necessário efetuar as correções 

necessárias ao perfil. 

 

Estes trabalhos serão realizados causando o mínimo de impactos possíveis e com a 

antecedência necessária que permita o eventual acerto do perfil por forma a não colidir 

com as infraestruturas da EDP existentes.  

 

Na figura seguinte apresenta-se o desenho disponibilizado pela Direção de Engenharia 

da AdP relativamente às infraestruturas existentes condutas de adução e canais de 

rejeição da Central. 

 

Neste desenho/figura estão assinalados locais onde o projeto estimava que a construção 

deve ser precedida da realização de sondagens no mínimo até às cotas de soleira de 

projeto da conduta adutora de modo a validar a informação disponibilizada pela EDP. 
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(extrato de desenho do Arquivo Técnico da EDP – ver Anexo XII do projeto de execução) 

FIG. V. 16 – Condutas 1/2 e Canais 1/2. Planta Geral 

 

 

Um outro aspeto a considerar prende-se a manutenção de acessos à Central 

Termoelétrica durante a fase de construção. A Central Termoelétrica possui dois acessos 

distintos, sendo possível apenas a manutenção de um só deles, desde que devidamente 

articulado com a Direção da Central Termoelétrica. Desta forma será possível assegurar 

em qualquer momento o acesso necessário à Central sem perturbar o normal 

funcionamento desta. Na figura seguinte assinalam-se os referidos acessos, sendo 

imprescindível que as respetivas vias reúnam as necessárias condições necessárias ao 

tráfego expetável, designadamente de viaturas pesadas com reboque.  

 

Ainda que, tenham sido consideradas no projeto as medidas recomendadas pela EDP, 

os impactes foram classificados de negativos, diretos e significativos na medida em 

que mesmo com a adoção de medidas de minimização existirão impactes com 

significado dado que, tal como referido anteriormente, apenas será possível a 

manutenção de um dos acessos existentes á Central.  

 

No cômputo geral os impactes nas condicionantes são assim classificados de negativos, 

permanentes, diretos, significativos, irreversíveis e de magnitude moderada 

(Quadro V. 50). 
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(sobre fotografia aérea do GoogleEarth) 

FIG. V. 17 – Acessos à Central Termoelétrica  

 

 

 

13.3.2 Fase de Exploração 

Na fase de exploração prevê-se que a Conduta adutora tenha impactes inexistentes 

sobre as condicionantes legais, estando a sua implantação devidamente autorizada face 

à aprovação ambiental, que se espera venha a obter. 

 

 

 

13.3.3 Fase de Desativação 

Na fase de desativação os impactes associados à possível remoção da conduta adutora 

e das infraestruturas associadas são equivalentes, para todas as condicionantes, aos da 

fase de construção, sendo negativos e significativo, atendendo ao facto da área a 

afetar ser apenas temporária, correspondente à remoção das estruturas (Quadro V. 51). 

 

Posteriormente verificar-se-á um impacte positivo e significativo decorrente da 

desocupação das áreas onde se localizam as estruturas. 

 

No Quadro V. 51 apresenta-se a classificação dos impactes identificados para a fase de 

desativação que se aplicam também à desativação global do projeto. 

 

 

 

13.3.4 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero, correspondente à não concretização do projeto, implica a manutenção 

do local com as características atuais, descritas na situação de referência. 
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Quadro V. 50 – Classificação de impactes para o Descritor Condicionantes na Fase de Construção  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Afetação de áreas 

legalmente 

condicionadas ou com 

servidões 

Certo 

(3) 

Permanente 

(2) 

Diária 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Moderada 

(2) 

Moderado 

(3) 

Confinado à 

Instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(-) S 

(18) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativos (NS); significativos (S); muito significativos (MS). 

 

 

Quadro V. 51 – Classificação de impactes para o Descritor Condicionantes na Fase de Desativação  

Impacte 
Probabilidade 

de Ocorrência 
Duração Frequência Reversibilidade Magnitude 

Valor do 

Recurso Afetado 

/ Sensibilidade 

Ambiental da 

Área Afetada 

Escala 
Capacidade de 

Minimização 
Significado 

Eliminação da afetação 

de áreas legalmente 

condicionadas pela 

remoção das estruturas 

Provável 

(2) 

Permanente 

(2) 

Diário 

(3) 

Irreversível 

(3) 

Reduzida 

(1) 

Moderado 

(3) 

Confinado à 

instalação 

(1) 

Minimizável 

(1) 

(+) S 

(17) 

Legenda: negativos (-); positivos (+); não significativos (NS); significativos (S); muito significativos (MS). 
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14. PATRIMÓNIO  

14.1 Metodologia 

Neste ponto, procede-se à avaliação dos impactes do projeto, tendo em conta a 

caracterização efetuada. A avaliação realiza-se para as fases de construção, exploração 

e desativação e ainda Alternativa Zero. 

 

 

 

 

14.2 Fase de Construção 

Os trabalhos efetuados (levantamento de informação bibliográfica e prospeção 

arqueológica do terreno) não revelaram a presença de ocorrências patrimoniais com 

valor etnográfico, significado arquitetónico ou interesse arqueológico, na área de 

incidência deste projeto. 

 

Por este motivo não existem impactes patrimoniais negativos (diretos e indiretos) 

conhecidos. 

 

 

 

 

14.3 Fase de Exploração 

Não se prevêem impactes negativos (diretos ou indiretos) no decorrer da exploração 

desta Adutora. 

 

 

 

 

14.4 Fase de Desativação 

Não é expectável a ocorrência de impactes negativos (diretos ou indiretos) no decorrer 

da desativação desta Adutora. 

 

 

 

 

14.5 Alternativa Zero 

A Alternativa Zero, correspondente à não concretização do projeto, implica a manutenção 

do local com as características atuais, descritas na situação de referência. 
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14.6 Síntese de impactes 

Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património (levantamento bibliográfico 

de informação e prospeções arqueológicas da superfície do terreno) demonstraram a 

inexistência de ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto. 

 

Por este motivo, considera-se que não há motivos para inviabilizar a concretização deste 

projeto, pelo que globalmente os impactes conhecidos na fase de construção e de 

exploração serão nulos. 

 

Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto proposto 

para análise. 
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15. ANÁLISE DE RISCO 

15.1 Introdução 

A análise dos riscos associados à conduta adutora, entre a ETA de Morgavel e o 

Reservatório de Monte Chãos, foi realizada tendo em conta as propriedades do produto 

em presença e as características do projeto. 

 

Para tal efetuou-se uma identificação das fontes de risco internas, externas e naturais 

associadas à futura infraestrutura, tendo sido aplicada uma metodologia de Análise 

Preliminar de Risco (APR), que se destina a: 

 

− Identificar os perigos potenciais / situações perigosas que possam estar na 

origem de situações acidentais; 

 

− Pesquisar, de uma forma sistemática, as suas possíveis causas e as 

consequências previsíveis numa perspectiva humana, da infraestrutura e 

ambiental; 

 

− Atribuir a cada situação uma categoria de frequência e de gravidade, com base 

na qual é atribuída uma categoria de risco. 

 

 

Como resultado da aplicação da referida metodologia foi elaborada uma matriz de risco, 

a partir da qual se concluiu sobre os riscos do projeto. 

 

 

 

 

15.2 Identificação das Fontes de risco 

 

a) Fontes de Risco Internas 

 

Tipicamente as principais fontes de risco internas associadas a um projeto são: 

 

− Riscos químicos associados aos produtos armazenados e/ou manuseados; 

− Riscos elétricos; 

− Riscos de rutura. 

 

No caso da conduta adutora em estudo sendo o produto em presença água potável, não 

se identificam riscos para a saúde e ambiente associados ao produto, dado que se trata 

de um produto sem propriedades tóxicas, nocivas ou inflamáveis. 

 

Tratando-se de uma conduta de água, os perigos associados aos equipamentos 

presentes na câmara de válvulas ou obra de medição estão essencialmente relacionados 

com riscos elétricos, os quais foram minimizados através de um projeto adequado. 
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Quanto à rutura da conduta, este cenário só poderá apresentar algum risco se ocorrer na 

proximidade do gasoduto Sines/Setúbal e se a intensidade da fuga de água for tal que 

origine um jacto com uma pressão que induza um efeito dominó com danos no gasoduto. 

 

No entanto, é de salientar que o risco de tal ocorrência encontra-se minimizado através 

do método construtivo que foi adotado nesta zona (técnica de perfuração horizontal 

dirigida ou outra equivalente), o que implica que a conduta encontra-se enterrada e 

afastada do gasoduto, pelo que não é expectável que uma rutura na conduta cause 

danos no gasoduto. 

 

 

b) Fontes de Risco Externas 

 

Na envolvente da futura conduta adutora identificam-se as seguintes fontes de risco 

externas: 

 

• Infraestrutura rodoviária nos troços em que esta se desenvolve paralelamente 

à conduta pois a eventualidade de ocorrência de um acidente rodoviário 

poderá induzir danos na conduta. Este risco encontra-se minimizado no 

projeto através da garantia da distância de segurança; 

 

• Central Termoelétrica de Sines que constitui uma instalação industrial onde 

são manuseados produtos perigosos e inflamáveis, que em caso de acidente 

grave poderão causar danos na envolvente; 

 

• Esteira de Carvão, onde é transportado um produto inflamável e que numa 

situação de acidente com ignição poderá causar danos na conduta que se 

desenvolve a uma cota inferior; 

 

• Gasoduto Sines/Setúbal que pelas propriedades de elevada inflamabilidade 

do produto transportado em caso de incêndio ou explosão poderá ter um 

efeito na infraestrutura em estudo. No entanto, é de salientar que a conduta 

na zona de atravessamento encontra-se enterrada minimizando assim os 

potenciais danos; 

 

• Linhas elétricas que podem dar origem a descargas elétricas que poderão 

eventualmente danificar a conduta. 

 

Pelo acima descrito constata-se que os riscos externos existentes estão minimizados e 

que dadas as características do produto transportado pela conduta (água) mesmo em 

caso de dano na tubagem da conduta não é expectável qualquer efeito dominó. 

 

 

c) Riscos Naturais 

 

Os riscos naturais estão relacionados com a ocorrência de fenómenos naturais, 

nomeadamente sismos e inundações, os quais podem desencadear situações de 

acidente, uma vez que estão associados à libertação de grandes quantidades de 

energia. 
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d) Sismos 

 

A conduta adutora, entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos, insere-se 

numa zona de intensidade sísmica máxima de grau IX da escala internacional, que pode 

levar a rotura de canalizações submersas. 

 

No entanto, a infraestrutura foi projectados e será construída de acordo com o indicado 

no regulamento nacional e na legislação aplicável, de modo a minimizar este risco além 

de que mesmo em caso de rotura tal não se traduz num risco para a saúde ou para o 

ambiente. 

 

 

e) Inundações 

 

Numa situação de ocorrência de chuvas intensas durante períodos de tempo 

prolongados poderão ocorrer inundações, que poderão provocar alterações geológicas, e 

consequentemente danos na infraestrutura. Este risco encontra-se minimizado no projeto 

com a adoção de critérios adequados às condições naturais locais. 

 

 

 

 

15.3 Definição de Cenários de Acidente 

Face à identificação dos riscos apresentada no ponto anterior, constata-se que o único 

cenário de acidente passível de ocorrer é a ruptura da conduta com libertação de água 

no meio natural (solo ou ribeira da Junqueira). 

 

Em seguida desenvolve-se uma análise preliminar de risco com vista à definição da 

categoria de risco associada. 

 

 

 

15.3.1 Frequência de Acidentes 

Na análise preliminar de riscos foi utilizada uma categoria de frequência de acidentes, a 

qual representa uma indicação qualitativa da frequência esperada para os cenários 

considerados. 

 

Cada acidente é classificado, qualitativamente, de acordo com as descrições 

apresentadas no Quadro V. 51. 
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Quadro V. 52 – Ordenação Qualitativa de Acidentes 

Categoria Denominação Descrição 

A Extremamente remota 
Conceptualmente possível, mas extremamente improvável de ocorrer 

durante a vida útil da instalação 

B Remota Não é expectável que ocorra durante a vida útil da instalação  

C Improvável Pouco provável de ocorrer durante a vida útil da instalação  

D Provável Expectável que ocorra até uma vez durante a vida útil da instalação  

E Frequente Expectável que ocorra várias vezes durante a vida útil da instalação  

 

 

A ocorrência de um acidente com derrame de água de acordo com os dados históricos é 

um acontecimento improvável. 

 

 

 

15.3.2 Categoria de Severidade 

Na análise preliminar de riscos foi utilizada uma categoria de severidade de acidentes, a 

qual representa uma indicação qualitativa dos danos esperados para cada um dos 

cenários considerados, conforme a denominação e descrição seguidamente resumida no 

Quadro V. 51. 

 

Quadro V. 53 – Categorias de Severidade de Acidentes 

Categoria Denominação Descrição / Característica 

I Desprezável 

Sem danos ou danos insignificantes nos equipamentos, à propriedade e/ou ao 

meio ambiente. Não ocorrem lesões / mortes de funcionários, de terceiros (não 

funcionários) e/ou de pessoas extramuros (indústrias e comunidades); o máximo 

que pode ocorrer são casos de primeiros socorros ou tratamento médico menor. 

II Marginal 

Danos leves nos equipamentos, à propriedade e/ou ao meio ambiente (os danos 

materiais são controláveis e/ou de baixo custo de reparo); lesões leves de 

funcionários, de terceiros e de pessoas extramuros. 

III Crítica 

Danos severos nos equipamentos, à propriedade e/ou ao meio ambiente, levando 

à interrupção ordenada da unidade e/ou sistema; lesões de gravidade moderada 

em funcionários, de terceiros e/ou de pessoas extramuros (probabilidades remota 

de morte de funcionários). Exige ações corretivas imediatas para evitar o seu 

desdobramento em catástrofe. 

IV Catastrófica 

Danos irreparáveis nos equipamentos, à propriedade e/ou ao meio ambiente, 

levando à interrupção desordenada da unidade e/ou sistema (reparação lenta ou 

impossível). Provoca mortes ou lesões graves em várias pessoas (em funcionários, 

em terceiros e pessoas extramuros). 

 

 

A ocorrência de um acidente que envolva a libertação de água corresponde à categoria I 

(desprezável), pois não origina danos importantes em equipamentos, à propriedade ou 

ao meio ambiente. 
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15.3.3 Matriz de Risco 

No Quadro V. 51 apresenta-se a matriz de risco, que relaciona a frequência de acidente 

e a categoria de severidade, para determinação da categoria de risco de um dado 

acidente. 

 

Na referida matriz de risco são apresentados a verde escuro os acidentes de risco de 

Categoria 1 (desprezável), a verde claro os acidentes de risco de Categoria 2 (menor), a 

amarelo os acidentes de risco de Categoria 3 (moderado), a laranja os acidentes de risco 

de Categoria 4 (sério) e a vermelho os acidentes de risco de Categoria 5 (crítico). 

 

Quadro V. 54 – Matriz de Risco 

 Categorias de Severidade de Acidentes 

I II III IV 

F
r
e

q
u

ê
n

c
ia

 d
e

 

A
c

id
e

n
te

s
 

A     

B     

C     

D     

E     

 

 

Tendo em conta as considerações acima referidas, no Quadro V. 51 apresenta-se a 

matriz de risco associada ao cenário de acidente identificado. 

 

Quadro V. 55 – Matriz de Risco Associada à Conduta 

Cenário de Acidente 
Frequência de 

Acidente 

Categoria de 

Severidade 
Categoria de Risco 

Acidente envolvendo libertação de 

água 
C I 1 

 

 

 

 

15.4 Conclusões 

Face ao acima apresentado constata-se que as fontes de risco internas, externas e 

naturais analisadas poderão eventualmente originar como cenário de acidente a rotura 

da conduta adutora mas tal fato embora possível de ocorrer durante o período de vida da 

conduta, não originará danos no ambiente ou humanos. 

 

Sendo o risco de um acidente expresso pelo produto da frequência de acidente pela 

categoria de severidade conclui-se que no caso do projeto em estudo o risco insere-se 

na categoria desprezável. 
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16. SÍNTESE DE IMPACTES E IMPACTES CUMULATIVOS 

16.1 Introdução 

Na sequência da avaliação de impactes por áreas temáticas apresentadas anteriormente, 

apresenta-se, neste ponto, uma síntese de avaliação dos impactes desenvolvidos nos 

vários descritores. 

 

É ainda feita uma síntese dos eventuais impactes cumulativos. 

 

 

 

 

16.2 Síntese de Impactes 

Os impactes associados à implantação do projeto foram avaliados para cada uma das 

áreas temáticas nos pontos anteriores fazendo-se a respetiva classificação em matriz de 

acordo com a metodologia definida no ponto 1. 

 

Na matriz sintetizam-se os impactes para a fase de construção e exploração, sendo 

ainda avaliada a alternativa zero e a fase de desativação. 

 

Durante a fase de construção os impactes decorrem das seguintes intervenções a 

realizar: 

 

• Abertura da vala e colocação da conduta, 

• Instalação das estruturas de apoio; 

• Travessias aéreas sobre a Ribeira da Junqueira e a Esteira de Carvão da EDP;  

• Perfurações horizontais dirigidas sob o acesso à Rotunda das Palmeiras e sobre 

a EN120-4 e gasoduto REN); 

• Implantação da faixa de construção temporária e faixa de servidão para a fase de 

exploração; 

• Instalação do estaleiro de obra.  

 

Da análise da respetiva matriz verifica-se que na fase de construção se observam os 

principais impactes negativos associados ao projeto devido às perturbações decorrentes  

da abertura da vala para colocação da conduta adutora, devido à circulação de veículos e 

máquinas, ocupação de solos e movimentação de terras. 

 

Estes impactes são no entanto pontuais, dispersos e temporários, sendo por isso 

classificados em todos os descritores e em geral, como não significativos e de magnitude 

reduzida ou moderada. 

 

Esta situação foi muito potenciada pelo fato desta conduta adutora se desenvolver numa 

grande parte da sua extensão em paralelo a uma estrutura já existente e que necessita 

de reabilitação, pelo que se evitaram sempre que possível impactes. 
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De referir que no caso da perfuração horizontal dirigida será necessário proceder à 

abertura de um poço, proceder-se à instalação, posição e ancoragem do equipamento de 

perfuração dirigida. Depois inicia-se a execução do furo piloto. A primeira perfuração, 

geralmente, é de menor diâmetro. Após a execução do furo piloto a cabeça de 

perfuração horizontal é retirada e é colocado um “alongamento” com um diâmetro 

superior à perfuração anterior. 

 

Estes impactes serão negativos e de reduzida magnitude dado que estaremos perante 

uma obra muito localizada e que ocupa uma área reduzida. 

 

Na socioeconomia os impactes diretos na fase de construção são positivos embora 

pouco significativos pois asseguram emprego e de forma indireta a manutenção da 

produção industrial dado que estamos a tratar de uma conduta de fornecimento de água 

industrial a industriais com muita importância a nível local, regional e até mesmo 

nacional. 

 

Na fase de exploração são vários os descritores em que impactes são inexistentes ou 

pouco significativos, sendo os impactes negativos ocorrem nos descritores dos Recursos 

Hídricos, Ambiente Sonoro, Flora, Vegetação, Fauna e na Paisagem. Este impacte na 

paisagem só ocorre nas travessias aéreas, dado que nos outros locais a conduta vai 

enterrada. 

 

Em termos socioeconómicos e de ordenamento, o projeto apresenta-se globalmente com 

impactes positivos pouco significativos, face a contribuir para a disponibilidade de água 

industrial necessária para a a instalação de empresas e a criação de postos de trabalho. 

 

A alternativa zero, ou seja a não concretização do projeto, está associada em geral a 

impactes negativos significativos em particular na socioeconomia e no ordenamento. 

 

Globalmente, conclui-se que os impactes inexistentes ou negativos da implementação do 

projeto, considerado prioritário, são na generalidade não significativos e controláveis com 

a adoção das medidas de minimização. 

 

 

 

 

16.3 Impactes Cumulativos 

Os potenciais impactes cumulativos da construção da conduta adutora entre a ETA de 

Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos, foram analisados tendo em conta eventuais 

projetos previstos para a mesma zona e alguns projetos já existentes. 

 

A nova conduta adutora de água industrial, tem como objetivo a criação de uma 

redundância para conduta adutora existente de transporte de água industrial tratada, 

entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos, mais concretamente a Casa 

de Águas. A redundância criada após a execução da nova conduta adutora possibilitará a 

reabilitação da conduta adutora existente. 
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As duas condutas adutoras fazem parte integrante o subsistema de água industrial da 

concessão da Águas de Santo André. 

 

A nova conduta adutora desenvolve-se paralelamente à conduta adutora existente, numa 

extensão total de 9490 m, em FFD DN 800, estando prevista uma única interligação 

operacional entre as duas condutas, sensivelmente ao km 5349.  

 

O estado de conservação, da conduta em betão armado, existente é desconhecido, não 

se conhecendo o seu estado real estado de conservação atual. Sabe-se apenas que a 

proteção catódica está fora de serviço há algum tempo, que justifica em parte o estado 

que as partes da tubagem em aço apresentam (fugas) sugerindo que a tubagem em 

betão armado também possa apresentar uma degradação anormal. 

 

Só após a execução e entrada em funcionamento da nova conduta adutora será possível 

a: 

 

• Colocação fora de serviço da conduta adutora existente; 

• Avaliação do estado/condição da conduta adutora existente; 

• Definição das obras de reabilitação a implementar; 

• Execução da empreitada de reabilitação. 

 

Desta forma é imprescindível e extremamente necessário a construção da nova conduta 

de forma a assegurar a continuidade do abastecimento de água industrial ás industrias 

localizadas nesta área, bem como a reabilitação da conduta existente.   

 

Todas estas estruturas existentes e previstas têm um impacte cumulativo negativo muito 

reduzido, associado ao agora avaliado, tanto mais que, como se viu, os impactes 

identificados são em geral pouco significativos e a região atravessada não apresenta 

fatores críticos.  

 

Dos outros descritores, apenas no uso do solo, na ecologia e na paisagem se identificam 

impactes cumulativos que se justifica mencionar. 

 

Pelo contrário, tem um impacte cumulativo positivo e significativo na garantia de 

abastecimento de água industrial às industriais da ZIL’s. 

 

No uso do solo, a implementação de mais uma faixa de servidão poderá condicionar os 

usos existentes ou previstos, minimizarão os impactes previstos e poderão inclusive criar 

condições para novos usos, com benefícios paisagísticos e ecológicos. 
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16.4 Matriz Global de Impactes 

A avaliação global dos impactes associados à implantação do Projeto da conduta 

Adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório de Monte Chãos será apresentada 

sob a forma de uma matriz síntese, onde se pretende traduzir os seus impactes por área 

temática e para as fases de construção, exploração e desativação e alternativa zero. 

 

Esta matriz tem por objetivo apresentar uma síntese global da relação de significância 

dos impactes em termos absolutos e da sua qualificação positiva ou negativa.  

 

Assim, a matriz global de impactes corresponde a uma tabela de dupla entrada, que 

relaciona as atividades previstas no projeto com os diversos indicadores de impactes. 

 

No eixo horizontal das matrizes apresentam-se as fases de projeto e a alternativa zero e 

no eixo vertical os impactes gerados sobre os diversos fatores do ambiente 

eventualmente afetados, divididos em fatores físicos, fatores de qualidade do ambiente, 

fatores biológicos e ecológicos e fatores humanos e socioeconómicos. 

 

As relações entre os dois eixos são expressas através de indicadores qualitativos e 

quantitativos referentes aos descritores que são: 

 

• Natureza do Impacte 

+ Positivo 

- Negativo 

x Inexistente 

 

• Significância 

1 Não significativo 

2 Moderadamente significativo 

3 Significativo 

 

• Duração 

T Temporário 

P Permanente 

 

 

Os impactes considerados correspondem aos que se ponderam após a aplicação das 

medidas de mitigação recomendadas para cada área temática. O preenchimento da 

matriz permite uma identificação dos impactes e uma primeira qualificação destes 

constituindo um resumo da análise realizada dos descritores. 
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Na respetiva matriz (Quadro V. 56) sintetizam-se os impactes para a fase de construção 

e exploração, sendo ainda avaliada a alternativa zero e a fase de desativação.  

 

Da análise da respetiva matriz verifica-se que na fase de construção se observam os 

principais impactes negativos associados ao projeto devido às perturbações decorrentes 

da construção da conduta adutora que implicam na sua maior extensão uma abertura de 

vala, devido à circulação de veículos e máquinas, ocupação de solos e movimentação de 

terras. Pontualmente ocorrem duas travessias aéreas e dois atravessamentos por 

perfuração horizontal.  

 

Estes impactes são no entanto pontuais, dispersos e temporários, sendo por isso 

classificados, em geral, como não significativos e de magnitude reduzida ou moderada. 

Esta situação foi muito potenciada pelos trabalhos de seleção de corredores e pelo longo 

e detalhado processo de escolha do traçado, que evitou impactes diretos significativos de 

uma forma preliminar e consensual. 

 

Na socioeconomia, os impactes diretos na fase de construção são positivos, embora 

pouco significativos pois asseguram emprego e dinamização económica a livel local, 

regional e nacional.  

 

Da análise da referida matriz constata-se que é na fase de construção que se observam 

os principais impactes negativos associados ao projeto, os quais se apresentam, no 

geral, não significativos pela magnitude reduzida e carácter temporário dos mesmos.  

 

Na fase de exploração do projeto em vários descritores não se identificam impactes. Os 

impactes negativos ocorrem na hidrologia, qualidade da água, ambiente sonoro, fatores 

ecológicos e na paisagem, em que se classificam como impactes não significativos, com 

exceção da paisagem e da ecologia.  

 

Os impactes na paisagem são significativos dado que, os impactes visuais de algumas 

das estruturas do projeto mais concretamente das travessias aéreas são significativos 

dada a sua altura e consequente visibilidade. De referir no entanto, que estes impactes 

estão minimizados se tivermos em atenção as características da paisagem onde estão 

inseridos, ou seja, áreas industriais ou áreas já infraestruturadas. 

 

Em termos socioeconómicos apresenta-se globalmente com impactes positivos não 

significativos face a contribuir para a disponibilidade de energia elétrica local e regional, o 

que permitirá a instalação de empresas e criação de postos de trabalho. 

 

À Alternativa Zero, ou seja, à não concretização do projeto, estão associados impactes 

negativos significativos, na socioeconomia e no ordenamento. 

 

Globalmente, e da implantação do projeto, considerado prioritário para a região, conclui-

se que os impactes negativos da sua implementação são na generalidade não 

significativos e controláveis com a adoção das medidas de minimização. 
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Quadro V. 56 – Matriz Global de Avaliação de Impactes  
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FASE DE CONSTRUÇÃO 

-1P -1T/P X -1T -1T
 

-1T -1T -1T 
-1T/P / 

-2P 
-1T/P 

-1T/P 

-2T/P 
-1T/P +1T +1T

 
-1T -1P -1T X 

FASE DE EXPLORAÇÃO 
X X X -1T X X -1P -1P -1P -1P  X -2P X 

+2P /  

-1P 
X +2P X -1P 

FASE DE DESATIVAÇÃO 

-1T 
-1T / 

+1P 
X 

-1T / 

+1P 
-1T -1T -1T -1T 

-1T / 

+1P 

-1T /  

+1/2P 

-1T / 

+1P/+2

P 

-1T / 

+2P 
X +1T -1T +1P X X 

ALTERNATIVA ZERO X X X X X X X X X X X X X -2P -2P -2P X X 

 (
*

)
 – Pontualmente poderão apresentar uma magnitude moderada 

 

Natureza do Impacte 

+  Positivo 

-   Negativo 

X   Inexistente 

Significância do Impacte 

1 – Não significativo 

2 – Significativo 

3 – Muito significativo 

Duração do Impacte 

T – Temporário 

P – Permanente  
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CAPÍTULO VI  

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Em função da identificação e avaliação de impactes decorrentes da análise do projeto e 

da sua relação com a área de implantação, apresentam-se neste capítulo as medidas de 

interesse para a minimização ou potenciação dos impactes identificados. 

 

A definição de medidas de minimização de impactes desdobra-se em três objetivos ou 

momentos fundamentais: evitar os impactes; minimizar os impactes não evitáveis; 

compensar os impactes não evitáveis ou minimizáveis. 

 

Estas medidas são apresentadas da seguinte forma: 

 

• Medidas de carácter geral respeitantes à fase de construção e que consistem num 

conjunto de boas práticas ambientais, a ser tomado em consideração pelo 

adjudicatário da Obra / Dono de Obra, e que integram as Medidas de Minimização 

Gerais da Fase de Construção, definidas pela Agência Portuguesa do Ambiente 

(APA) para esta fase dos projetos; 

 

• Medidas específicas em relação a alguns dos descritores analisados no EIA e que 

decorrem da avaliação específica efetuada anteriormente face à relação do 

projeto com o local. Estas medidas repartem-se entre a fase de construção e a 

fase de exploração. 

 

 

No final apresenta-se uma síntese da importância das medidas para a minimização dos 

impactes negativos identificados, os quais ocorrem, no essencial, na fase de construção. 
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2. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE GESTÃO AMBIENTAL 

2.1 Medidas de Caráter Geral 

No Quadro VI. 1 apresenta-se a listagem das medidas de minimização de carácter geral 

a adotar durante a fase de construção. Estas medidas encontram-se estruturadas de 

acordo com a Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção disponível 

no sítio da internet da APA, com os ajustes que se entenderam necessários face à 

especificidade do projeto. 

 

Quadro VI. 1 – Medidas de Carácter Geral 

Numeração 

da Medida 

Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 

com as Medidas 

Gerais da Lista da 

Agência 

Portuguesa do 

Ambiente (APA) 

Descritor 

Ambiental 

Aplicável 

Fase de Preparação Prévia à Execução das Obras 

1 

Desenvolvimento de uma campanha de informação da 

população na envolvente do projeto, através da câmara 

municipal e junta de freguesia de Sines. A informação 

disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a 

localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva 

calendarização e eventuais afetações à população, 

designadamente a afetação das acessibilidades. A população 

será ainda informada acerca da data de início das obras e do 

seu regime de funcionamento. 

1 Socioeconomia 

2 

Implementar um mecanismo de atendimento ao público para 

esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais 

reclamações. 

2 Socioeconomia 

3 

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental 

para os trabalhadores e encarregados envolvidos na 

execução das obras relativamente às ações suscetíveis de 

causar impactes ambientais e às medidas de minimização a 

implementar, designadamente normas e cuidados a ter no 

decurso dos trabalhos, com particular destaque para a 

prevenção da contaminação do meio ambiente. 

3 Todos  

Fase de Execução da Obra 

Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais 

5 

Os estaleiros devem ter em conta a localização definida 

tendo em atenção as condicionantes definidas no EIA 

(Capítulo III e Carta de Condicionantes do Plano de 

Acompanhamento Ambiental, mais concretamente, RAN, 

REN, Carvalhais, Domínio Publico Hídrico, Infraestruturas de 

Transporte, Saneamento e Abastecimentos). Sempre que se 

tornem necessárias outras eventuais áreas de apoio à obra, 

como locais de deposição de terras, devem 

preferencialmente ser escolhidas áreas já utilizadas para o 

mesmo fim. 

7 Todos 

6 

O estaleiro e parques de materiais devem ser vedados, de 

acordo com a legislação aplicável, de forma a evitar os 

impactes resultantes do seu normal funcionamento e garantir 

um melhor enquadramento paisagístico e atenuação das 

afetações visuais associadas à presença das obras e 

respetiva integração na área envolvente. 

8 
Paisagem 

Socioeconomia 

(cont.) 
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(Cont.) 

Numeração 

da Medida 

Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 

com as Medidas 

Gerais da Lista da 

Agência 

Portuguesa do 

Ambiente (APA) 

Descritor 

Ambiental 

Aplicável 

Fase de Execução da Obra (Cont.) 

Desmatação, Limpeza e Decapagem de Solos 

7 

As ações de desmatação, destruição do coberto vegetal, 

limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às 

zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

9 
Solos 

Uso do Solo 

8 

Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à 

decapagem da terra viva e ao seu armazenamento em 

pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela 

obra, conforme já define o projeto.  

10 

Solos 

Uso do Solo 

Paisagem 

Escavações e Movimentação de Terras 

9 

Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados 

logo que os solos estejam limpos, evitando repetição de 

ações sobre as mesmas áreas. 

14 
Geologia 

Solos 

10 

Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu 

aberto e movimentação de terras de forma a minimizar a 

exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de 

modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido. 

15 

Recursos 

Hídricos 

Qualidade do 

Ar 

11 

A execução de escavações e aterros deve ser interrompida 

em períodos de elevada pluviosidade e devem ser tomadas 

as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos 

taludes e evitar o respetivo deslizamento. 

16 Geologia 

12 

Tal como preconizado no projeto, utilizar os materiais 

provenientes das escavações previamente selecionados 

como material de aterro, de modo a minimizar o volume de 

terras sobrantes, e a garantir a adequada gestão dos solos. 

17 Geologia 

13 

Os produtos de escavação que não possam ser 

aproveitados, ou que estejam em excesso, devem ser 

armazenados nos locais com características adequadas para 

depósito previamente a serem: incorporados na reposição 

das áreas junto aos apoios ou ainda, eventualmente, 

encaminhados para destino final adequado. 

18 

Geologia 

Solos 

Uso do Solo 

14 

Caso se verifique a existência de materiais de escavação 

com vestígios de contaminação, estes devem ser 

armazenados em locais que evitem a contaminação dos 

solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 

escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem 

encaminhados para destino final adequado. 

19 

Solos 

Gestão de 

Resíduos 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Numeração 

da Medida 

Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 

com as Medidas 

Gerais da Lista da 

Agência 

Portuguesa do 

Ambiente (APA) 

Descritor 

Ambiental 

Aplicável 

Fase de Execução da Obra (Cont.) 

Abertura ou Melhoramento de Acessos 

16 

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos 

locais da obra. Caso seja necessário proceder à abertura de 

novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, 

as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo 

as alterações na ocupação do solo fora das zonas que 

posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso. 

23 

Socioeconomia 

Ambiente 

Sonoro 

17 

Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e 

sinalização de obras na via pública, tendo em consideração a 

segurança e a minimização das perturbações nas atividades 

das populações. 

24 Socioeconomia 

18 

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da 

área do projeto não fiquem obstruídos ou em más condições, 

possibilitando a sua normal utilização por parte da população 

local. 

25 Socioeconomia 

19 

Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de 

tráfego submeter previamente os respetivos planos de 

alteração à entidade competente, para autorização. 

26 Socioeconomia 

20 

Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à 

obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de 

poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação 

de veículos e de equipamentos de obra. 

27 e 37 
Socioeconomia 

Paisagem 

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria 

21 

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais 

adequados para proceder ao transporte de equipamentos e 

materiais de/para os estaleiros, de eventuais terras de 

empréstimo e de materiais excedentários a levar para destino 

adequado, minimizando a passagem no interior dos 

aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis. 

28 

Socioeconomia 

Ambiente 

Sonoro 

22 

Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, 

deverão ser adotadas velocidades moderadas, de forma a 

minimizar a emissão de poeiras. 

29 

Socioeconomia 

Qualidade do 

Ar 

23 

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta 

ou do tipo particulado em veículos adequados, com a carga 

coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

30 

Socioeconomia 

Qualidade do 

Ar 

24 
Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e 

os equipamentos que originem o menor ruído possível. 
31 

Socioeconomia 

Ambiente 

Sonoro 

25 

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos 

que apresentem homologação acústica nos termos da 

legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de 

conservação/manutenção. 

32 
Ambiente 

Sonoro 

(Cont.) 
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 (Cont.) 

Numeração 

da Medida 

Geral (MG) 

Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 

Correspondência 

com as Medidas 

Gerais da Lista da 

Agência 

Portuguesa do 

Ambiente (APA) 

Descritor 

Ambiental 

Aplicável 

Fase de Execução da Obra (Cont.) 

Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria (Cont.) 

26 

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as 

máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as 

normais condições de funcionamento e assegurar a 

minimização das emissões gasosas, dos riscos de 

contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar 

cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

33 

Ambiente 

Sonoro 

Qualidade do 

Ar 

Recursos 

Hídricos 

Solos 

27 

Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na 

proximidade de habitações sejam realizadas 

preferencialmente no período diurno e nos dias úteis, de 

acordo com a legislação em vigor, devendo ser solicitadas 

licenças especiais de ruído para os casos excecionais. 

34 
Ambiente 

Sonoro 

28 

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de 

obra para a via pública deverá ser feita de forma a evitar a 

sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos 

rodados dos veículos.  

38 

Socioeconomia 

Qualidade do 

Ar 

Paisagem 

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

29 

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, com 

base no PPGRCD, considerando todos os resíduos 

suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua 

identificação e classificação, em conformidade com a Lista 

Europeia de Resíduos (LER), a definição de 

responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos 

finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos 

40 
Gestão de 

Resíduos 

30 

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos 

produzidos, de acordo com a sua tipologia e em conformidade 

com a legislação em vigor. Deve ser prevista a 

contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não 

é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, 

nas margens e leitos de linhas de água e zonas de máxima 

infiltração. 

41 
Gestão de 

Resíduos 

31 
São proibidas queimas a céu aberto. 

42 
Qualidade do 

Ar 

32 

Os resíduos produzidos nas áreas sociais dos estaleiros e 

equiparáveis a resíduos urbanos devem ser depositados em 

contentores especificamente destinados para o efeito, 

devendo ser promovida a separação na origem das frações 

recicláveis e posterior envio para reciclagem. 

43 
Gestão de 

Resíduos 

(Cont.) 
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Medidas Gerais / Boas Práticas Ambientais 
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Agência 

Portuguesa do 

Ambiente (APA) 

Descritor 

Ambiental 

Aplicável 

Fase de Execução da Obra (Cont.) 

Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos 

33 

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem 

ser armazenados em recipientes adequados e estanques, 

para posterior envio a destino final apropriado, 

preferencialmente a reciclagem. 

45 
Gestão de 

Resíduos 

34 

Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos 

gerados e respetivos destinos finais, com base nas guias de 

acompanhamento de resíduos. 

46 
Gestão de 

Resíduos 

35 

Assegurar o destino final adequado para os efluentes 

domésticos provenientes dos estaleiros, de acordo com a 

legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, 

alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e 

posteriormente encaminhados para tratamento. 

47 
Gestão de 

Resíduos 

36 

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no 

solo, deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se 

necessário com o auxílio de um produto absorvente 

adequado, e ao seu armazenamento e envio para destino 

final ou recolha por operador licenciado. 

49 

Gestão de 

Resíduos 

Solos 

Fase Final da Execução das Obras 

37 

Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a 

execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e 

remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 

depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza 

destes locais, no mínimo com a reposição das condições 

existentes antes do início dos trabalhos. 

50 Todos 

38 

Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como 

acesso aos locais em obra, assim como os pavimentos que 

tenham eventualmente sido afetados ou destruídos. 

51 Socioeconomia 

39 

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais 

infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas 

zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetados no 

decurso da obra. 

52 

Socioeconomia 

Ordenamento 

e 

Condicionantes 

40 

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos 

hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados pelas 

obras de construção. 

53 
Recursos 

Hídricos 
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2.2 Medidas de Minimização Específicas 

2.2.1 Fase de Construção 

2.2.1.1 Geologia, Solos e Uso dos Solo 

FC 1 – No final da obra deve proceder-se ao revolvimento dos solos não pavimentados 

nas áreas utilizadas para apoio, de modo a descompactá-los e arejá-los, reconstituindo 

assim, na medida do possível, a sua estrutura e equilíbrio. 

 

FC 2 – Deve ser assegurado a descompactação das áreas temporariamente utilizadas 

em redor do local de implantação da conduta adutora. 

 

FC 3 – Dada a natureza dos solos e a profundidade a que se preveem as escavações, na 

zona de atravessamento da Rotunda das Palmeiras, será necessário recorrer a meios de 

entivação para a execução dos poços de ataque e saída, bem como, os necessários 

trabalhos de bombagem adequados para a drenagem de eventuais níveis freáticos 

instalados.  

 

FC 4 – A execução da perfuração para assentamento da conduta na travessia sob o 

acesso oeste à Rotunda das Palmeiras será acompanhada por um especialista em 

geologia/geotécnica que deverá avaliar as características das terras que resultarem da 

perfuração, de modo a validar a exequibilidade da solução adotada no projeto, 

nomeadamente devido à potencial mudança da resistência do terreno interessado. 

 

FC 5 - O caminho existente ao longo da esteira de carvão onde se prevê a instalação da 

conduta, aproximadamente entre os km 6+220 e km 7+240 deverá ser sujeita á 

realização de sondagens para a validação das passagens hidráulicas assinaladas no 

perfil longitudinal.  

 

FC 6 - A execução da perfuração para assentamento da conduta na travessia sob a A26 

deverá ser acompanhada por um especialista em geologia/geotécnica que deverá avaliar 

as características das terras que resultarem da perfuração, de modo a validar a 

exequibilidade da solução adotada no projeto. 

 

 

 

2.2.1.2 Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

FC 7 – Implementar nas vias de acesso, sempre que necessário, as passagens 

hidráulicas previstas, para restabelecimento das linhas de água intercetadas. 

 

FC 8 – Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de 

drenagem e linhas de água que possam ter sido afetados pelas obras de construção. 

 

FC 9 – O caminho existente ao longo da esteira de carvão onde se prevê a instalação da 

conduta, aproximadamente entre os km 6+220 e km 7+240 será objeto de intervenção 

prevendo-se a sua pavimentação com pavimento betuminoso, por forma a permitir a 

circulação em boas condições. Especial cuidado deverá haver nesta zona com as obras 

de drenagem existentes e que deverão também serem repostas por forma a cumprir a 

sua finalidade.  
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2.2.1.3 Biodiversidade (Fatores Biológicos e Ecológicos) 

FC 10 – Evitar a destruição e o pisoteio desnecessários de manchas de vegetação aquando 

da movimentação de pessoas e máquinas.  

 

FC 11 – Na fase de construção, nas zonas onde existe vegetação arbórea com estatuto 

de proteção, como é caso de sobreiros deverão ser considerados, sempre que possível, 

soluções locais que permitam a minimização dos abates apenas aos estritamente 

necessários. 

 

 

 

2.2.1.4 Gestão de Resíduos 

FC 12 – Implementação e atualização, na fase de construção, dos Planos de Prevenção 

e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da Conduta , elaborados nos termos 

do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março, e incluídos no Anexo 5 do Volume 3 – 
Anexos Técnicos do EIA, nos quais se procede à caracterização sumária da obra e à 

identificação e classificação dos resíduos em conformidade com a legislação em vigor. 

 

FC 13 – As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no local de 

trabalho, mas em oficinas licenciadas e, caso seja necessário proceder ao 

manuseamento de óleos e combustíveis, devem ser previstas áreas impermeabilizadas e 

limitadas para conter qualquer derrame. 

 

FC 14 – A lavagem de betoneiras deverá ser feita, preferencialmente, na central de 

betonagem. Quando esta se localizar a uma distância que tecnicamente o não permita, 

deverá proceder-se apenas à lavagem dos resíduos de betão, das calhas de betonagem, 

para que fiquem depositados junto das terras a utilizar posteriormente, no aterro das 

fundações. 

 

 

 

2.2.1.5 Ambiente Sonoro 

FC 15 – Durante a fase de construção, as atividades desenvolvidas poderão aumentar os 

níveis sonoros, podendo mesmo ultrapassar o limite legal junto dos recetores sensíveis 

localizados na proximidade do local de implantação da conduta adutora, mas por um 

espaço de tempo limitado. 

 

Apesar de negativos, os impactes possuem carácter temporário (cessando após a 

conclusão das obras), pouco significativos, podendo ser minimizados através da adoção de 

medidas de minimização adequadas, nomeadamente: 

 

 Deverá favorecer-se a utilização de máquinas e equipamentos com baixos níveis de 

ruído e adoção de horários de trabalho/manutenção adequados; 

 

 Para além desta interdição, será aconselhável a escolha criteriosa de itinerários para 

os veículos afetos à obra, de modo a minimizar a sua circulação na proximidade de 

áreas residenciais. 
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FC 16 – Cumprimento dos procedimentos de operação e manutenção recomendados 

pelo fabricante para cada um dos equipamentos mais ruidosos que sejam utilizados nos 

trabalho. 

 

FC 17 – Selecionar, sempre que possível, técnicas e processos construtivos que gerem 

menos ruído. 

 

FC 18 – Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de 

habitações, apenas deverão ter lugar nos dias úteis, das 8h00 às 20h00. As atividades 

ruidosas só poderão ter lugar fora do período referido com a emissão de uma licença 

especial de ruído. 

 

 

 

2.2.1.6 Paisagem 

FC 19 – Todas as áreas afetas à obra que sejam objeto de movimentos de terra, deverão 

obrigatoriamente ser alvo da prévia decapagem da terra viva, devendo esta ser 

convenientemente armazenada de modo a ser utilizada posteriormente, aquando da 

tarefa de modelação do terreno. 

 

FC 20 – Não afetação de coberto vegetal herbáceo, arbustivo e arbóreo fora das áreas 

permitidas. Situações pontuais e excecionais deverão ser validadas. 

 

FC 21 – Reposição dos locais intervencionados no âmbito da montagem dos apoios 

promovendo a sua recuperação e integração na paisagem, nomeadamente através do 

restabelecimento do relevo natural. 

 

 

 

2.2.1.7 Socioeconomia 

FC 22 – As operações construtivas que comportem potencial risco de acidente, como a 

abertura de fundações, devem ser devidamente sinalizadas e, se necessário, vedadas, 

para assegurar a proteção de pessoas, culturas e gado. 

 

FC 23 – Assegurar que os trajetos dos veículos utilizam as vias principais existentes até 

ao local do projeto, nomeadamente a ER261-5 e o IC4, devendo no entanto considerar-

se também a A26, IP8 e EN120-1. 

 

FC 24 – A circulação nas vias locais e particularmente junto aos aglomerados mais 

próximos, deve ser feita a velocidade reduzida, respeitando os limites de circulação e o 

facto de haver habitações junto à via. 

 

FC 25 – A segurança e higiene do espaço dentro e fora do estaleiro e na própria obra, 

devem ser asseguradas, salvaguardando também eventuais acidentes com pessoas não 

afetas à obra. 
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2.2.1.8 Ordenamento e Condicionantes 

FC 26 – As regras de pavimentação serão aplicadas nas zonas que coincidem com os 

arruamentos ou nos respetivos acessos localizados na área de jurisdição da AICEP. 

Nestas zonas prevê-se a aplicação numa primeira fase de cubos de granito (pavimento 

provisório), sua remoção após um período de tempo, nunca inferior a 3 meses, que 

garanta a compactação dos solos após o fecho da vala, e posterior aplicação do 

pavimento previsto em projeto. 

 

FC 27 – Proceder, em fase de licenciamento do projeto da conduta adutora ao pedido de 

autorização para abate de sobreiros e a outros licenciamentos necessários. 

 

 

 

2.2.1.9 Património 

2.2.1.9.1 Fase de Construção (acompanhamento arqueológico) 

FC 28 – A construção terá que ter acompanhamento arqueológico permanente, contínuo 

e presencial (se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se 

garantir o acompanhamento de todas as frentes) durante as operações que impliquem 

movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos, 

abertura de acessos, escavação dos caboucos dos apoios e zonas de 

empréstimos/depósito de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer 

nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou 

desmatação. 

 

FC 29 – Antes de a obra ter início deverão ser discutidas, por todos os intervenientes, a 

Carta de Condicionantes Patrimoniais e as medidas necessárias para evitar a destruição 

de sítios com valor patrimonial que venham a ser identificados, bem como, os 

procedimentos e normas a cumprir durante o Acompanhamento Arqueológico. 

 

As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas 

de Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais: 

 

• Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização. 

• Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento 

arqueológico (de carácter natural e de carácter antrópico) que fundamentam as 

decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem necessidade de medidas de 

minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao registo 

dos contextos identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como 

por exemplo, sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

 

FC 30 – Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, este deverá 

ser alvo de comunicação ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção Regional de 

Cultura do Alentejo, pelos canais que vierem a ser combinados em sede própria. 

 

FC 31 – Após a conclusão do acompanhamento arqueológico de campo terá de ser 

realizado um relatório final com uma síntese de todas as tarefas efetuadas. Assim, 

deverá ser feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as metodologias 

usadas, bem como, uma caracterização sumária do tipo de obra, os tipos de impacte 

provocados e um retrato da paisagem original. 
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FC 32 - Deverão ser caraterizadas todas as medidas de minimização realizadas, os 

locais de incidência patrimonial eventualmente identificados e descritos criteriosamente 

todos os sítios afetados pelo projeto. 

 

FC 33 – As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona 

abrangida pelo projeto são as seguintes: 

 

• Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local identificado 

nos trabalhos, desde que não seja afetado diretamente pelo projeto. 

• Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem 

contextos habitacionais ou funerários, durante o acompanhamento arqueológico. 

• As sondagens serão de diagnóstico e têm como principais objetivos: identificação 

e caracterização de contextos arqueológicos; avaliação do valor patrimonial do 

local; apresentação de soluções para minimizar o impacto da obra. 

 

 

 

2.2.2 Fase de Exploração 

2.2.2.1 Solos, Biodiversidade e Sistemas Ecológicos e Paisagem 

FE 1 – Correta gestão de combustíveis na faixa de servidão da conduta que, fomentem a 

manutenção das comunidades vegetais autóctones em particular de carvalho, como 

forma de proteção contra a erosão que enquadra valoriza ambiental e paisagisticamente 

o local. 

 

 

 

 

2.3 Síntese das Medidas de Minimização para a Redução de Impactes 

Em termos globais, considera-se que as medidas gerais recomendadas terão uma 

importância significativa na fase de construção, em particular induzidas por uma gestão 

adequada da obra, que permitirá, face à natureza do projeto, enquadrá-lo da melhor 

forma possível no território envolvente aquando da entrada em exploração.  

 

Na fase de exploração o próprio projeto em si constituirá um impacte positivo em termos 

socioeconómicos e de ordenamento, sendo que do ponto de vista dos restantes impactes 

com ocorrência no território de carácter negativo, eles são localizados e não 

significativos.  

 

No Quadro VI. 2 apresenta-se uma síntese das medidas de minimização atrás 

consideradas e da respetiva importância para a redução de impactes. 
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Quadro VI. 2 – Quadro Síntese das Medidas de Minimização e sua Importância para a 

Redução de Impactes 

Fator 

ambiental 

Principais medidas de 

minimização 

Importância das 

Medidas de 

minimização 

Significância 

do Impacte 

(Pré-

minimização) 

Impacte 

Residual (pós-

minimização / 

medidas de 

melhoramento) 

Geologia 

Reaproveitamento das terras 

movimentadas no próprio projeto, 

reduzindo impactes no exterior. 

Localização de estaleiros e de e 

acessos de obra em zonas afetas 

ao projeto, não afetando novas 

áreas e respetivo substrato 

geológico. 

Importante Não significativo Não significativo 

Solos e Uso do 

Solo 

Localização de estaleiros e 

acessos de obra em zonas afetas 

ao projeto não afetando novas 

áreas. 

Cuidados no planeamento e 

execução da obra minimizando a 

afetação de usos. 

Cuidados a respeitar aquando da 

desativação dos espaços ocupados 

pelas áreas de apoio à obra, 

promovendo a sua recuperação e 

integração paisagística. 

Importante Não significativo Não significativo 

Recursos 

Hídricos e 

Qualidade da 

Água 

Localização das infraestruturas da 

nova conduta respeitando 

distâncias legais às linhas de água 

presentes na zona. 

Cuidados ambientais no 

planeamento e execução da obra. 

Equipamentos adequados e em 

boas condições de funcionamento. 

Tratamento de águas residuais do 

estaleiro. 

Muito importante Não significativo Não significativo 

Qualidade do 

Ar 

Controlo na obra das emissões de 

poeiras e de outros poluentes 

atmosféricos na fase de construção 

(cuidados nas operações de 

transporte materiais pulverulentos, 

manutenção e funcionamento de 

equipamentos) 

Pouco Importante Não significativo Não significativo 

Ambiente 

Sonoro 

Controlo do ruído em obra. 

Programação da obra / Definições 

dos horários de trabalho. 

Esclarecimentos à população sobre 

as atividades e horários de 

funcionamento. 

Importante Não significativo Não significativo 

Gestão de 

Resíduos 

Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos. 

Cuidados na execução da obra. 

Formação e sensibilização dos 

trabalhadores. 

Importante Não significativo Não significativo 

(Cont.) 
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(Cont.) 

Fator 

ambiental 

Principais medidas de 

minimização 

Importância das 

Medidas de 

minimização 

Significância 

do Impacte 

(Pré-

minimização) 

Impacte 

Residual (pós-

minimização / 

medidas de 

melhoramento) 

Biodiversidade 

e sistemas 

ecológicos 

Cuidados na execução da obra. 

Formação e sensibilização dos 

trabalhadores. 

Localização de estaleiros e 

acessos de obra em zonas afetas 

ao projeto não afetando novas 

áreas. 

 

Muito importante significativo Não significativo 

Paisagem 

Vedação das áreas de obra e 

cuidados na integração 

paisagísticas das áreas de 

trabalho. 

Localização de estaleiros o e 

acessos de obra em zonas afetas 

ao projeto não afetando novas 

áreas. 

Importante Significativo 

Não significativo 

a pontualmente 

significativo 

Socioeconomia 

Informação da obra à população. 

Localização de estaleiros e 

acessos de obra em zonas afetas 

ao projeto não afetando novas 

áreas. 

Cuidados na execução da obra 

para redução da perturbação sobre 

a envolvente. 

Cumprimento das normas de 

segurança rodoviária nas vias 

usadas pela obra.  

Assegurar a segurança e a higiene 

da área de obra e envolvente. 

Vedação das áreas de obra e 

cuidados na sua integração 

paisagística. 

Importante Não significativo Não significativo 

Ordenamento 

do Território e 

Condicionantes 

Localização da conduta em locais 

com menor interferência com 

condicionantes legais e que do 

ponto de vista de ordenamento não 

apresenta incompatibilidades. 

Localização de estaleiros e 

acessos de obra em zonas afetas 

ao projeto não afetando novas 

áreas. 

Muito Importante Não significativo Não significativo 
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CAPÍTULO VII 

PROGRAMA GERAL DE MONITORIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

A monitorização é definida no artigo 2º, alínea l) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro republicado no Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro, como o 

“processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou 
sobre os efeitos ambientais de determinado projecto e descrição periódica desses efeitos 
por meio de relatórios, com o objectivo de permitir a avaliação da eficácia das medidas 
previstas na DIA e na decisão de verificação de conformidade ambiental do projeto de 
execução para evitar, minimizar ou compensar os impactes ambientais significativos 
decorrentes da execução do respectivo projecto”. 

 

Face às características do projeto há a necessidade de proceder ao Acompanhamento e 

Gestão Ambiental da Obra, como é aliás política das AdSA que assegura sempre a 

Supervisão e Acompanhamento Ambiental da Obra. 

 

Os planos de monitorização tem como principal objetivo: 

 

• A determinação da fiabilidade da avaliação de impactes realizada no EIA; 

• A eficácia das medidas de minimização de impactes negativos implementadas. 

 

Face à dimensão e características do projeto em análise e à implementação das 

infraestruturas que o compõem não se considerou importante o desenvolvimento de 

programas de monitorização globais para os diferentes descritores ambientais.  
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CAPÍTULO VIII  

LACUNAS DE CONHECIMENTO E CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

1. LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Os estudos desenvolvidos permitiram caracterizar, de forma segura, a situação atual do 

ambiente na zona de influência do projeto e avaliar os principais impactes associados ao 

projeto, não existindo incertezas significativas em relação aos fatores ambientais. 

 

 

 

 

2. CONCLUSÕES 

O projeto em avaliação da Conduta Adutora entre a ETA de Morgavel e o Reservatório 

de Monte Chãos, é um projeto que estava previsto no âmbito do projeto “ESTUDO DE 

REFORÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INDUSTRIAL DA ZONA 

INDUSTRIAL E LOGÍSTICA DE SINES” da Direção de Engenharia da AdP Serviços, com 

vista a assegurar o abastecimento no decurso da necessária reabilitação da conduta 

adutora existente entre a ETA de Morgavel e o reservatório de Monte Chãos, criando 

assim também para o futuro a necessária segurança de abastecimento. 

 

A execução de uma nova conduta terá em parte um traçado paralelo à conduta existente 

e possibilitará a criação da necessária redundância para a execução dos trabalhos de 

reabilitação necessários na atual conduta. 

 

O projeto prevê assim uma nova tubagem de diâmetro interior 800 mm, com 

comprimento total de cerca de 9 490 m, que possibilitará a passagem de um caudal 

máximo futuro de cerca de 20 000 000 m
3
/ano, o que será suficiente para a função da 

conduta alternativa. 

 

A execução da nova conduta adutora entre a ETA de Morgavel e o reservatório de Monte 

Chãos está previsto no âmbito das ações do Plano de Intervenções nos Subsistemas de 
Água de Santo André, Relatório Fase 1I – Objetivos, Medidas e Intervenções, de abril de 

2015, daqui adiante também designado por Plano de Intervenções – Fase II.  
 

Esta ação tem por objetivo a implementação de intervenções na Adutora ETA Morgavel à 

Casa de Águas do Reservatório de Monte Chãos, tendo em vista a reposição das 

condições de fiabilidade da infraestrutura e encontra-se no Eixo II – Intervenção 

Infraestrutural 
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Estas duas condutas adutoras (a atual e a futura) fazem parte integrante o Subsistema 

de Água Industrial, da concessão da Águas de Santo André. 

 

O subsistema de abastecimento de água industrial em causa tem como objetivo a 

produção de água para abastecimento industrial da Zona Industrial e Logística de Sines 

(ZILS), motivo pelo qual a construção desta nova conduta assume um papel 

importantíssimo em termos de desenvolvimento socioeconómico para a região.  

 

A conduta existente encontra-se em serviço contínuo desde 1980. O estado de 

conservação dos equipamentos mecânicos e acessórios metálicos em aço existentes, 

em câmara de válvulas, de descargas de fundo e de ventosas, bem como em travessias, 

é deficiente, existindo dúvidas quanto à sua operacionalidade.  

 

O estado de conservação da conduta em betão armado propriamente dita é 

desconhecido, não se conhecendo o seu estado real estado de conservação atual.  

 

Estas situações não são possíveis de serem avaliadas e corrigidas sem paragem do 

serviço de conduta, o que é inviável pois obrigaria à paragem de todas as unidades 

industriais que dependem do abastecimento de água industrial. 

 

Após a construção e entrada em funcionamento da nova conduta adutora, agora em 

avaliação, tal permitirá manter o serviço de abastecimento sem interrupções, será 

possível: 

 

o Colocação fora de serviço da conduta adutora existente; 

o Avaliação do estado/condição da conduta adutora existente; 

o Definição das obras de reabilitação a implementar; 

o Execução da empreitada de reabilitação. 

 

Os estudos ambientais desenvolvidos confirmaram a viabilidade ambiental da solução de 

projeto com impactes muito locais que podem ser classificados como significativos no 

ambiente, tendo-se verificado ainda a compatibilidade do projeto com as figuras de 

ordenamento locais, regionais e nacionais.  

 

Em todos os fatores de interesse ambiental foram avaliados os impactes nas fases de 

construção, exploração e desativação do projeto, assim como a Alternativa Zero e os 

impactes cumulativos quando justificável. 

 

Os impactes identificados são pontuais e essencialmente temporários. Esses impactes 

resultam essencialmente da construção da vala e equipamentos nos usos dos solos, com 

as perturbações associadas à fase de construção nos locais de intervenção. De forma 

permanente os impactes mais significativos correspondem ao impacte no uso do solo 

com a futura existência de faixa de servidão na qual apenas é instalada plantações de 

espécies arbóreas. Os benefícios e impactes positivos em termos socioeconómicos e de 

ordenamento são elevados o que justifica a construção do projeto e interesse para a 

região e para assegurar o abastecimento de água à Área Industrial de Sines. 
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Na fase de construção a adoção de cuidados na gestão ambiental contribuirá também 

para a minimização de impactes. 

 

A implementação das medidas de minimização introduzidas no projeto, para as várias 

componentes, minimizaram desde logo as afetações que pudessem advir deste projeto. 

Como exemplo destaca-se as travessias preconizadas nas principais condicionalismos 

identificados no projeto que estavam associados a interferências com as seguintes 

entidades: AICEP GLOBAL PARQUES, Gestão de Áreas Empresariais e Serviços S.A.; 

EDP Energia de Portugal, S.A; REN – Gás Natural; REN – Rede Elétrica Nacional S.A.; 

IP – Infraestruturas de Portugal S.A e CMS – Câmara Municipal de Sines. Na medida em 

que o projeto foi desenvolvido tendo em consideração esses condicionalismos e as 

recomendações dessas entidades considera-se que o mesmo atenuará também os 

potenciais impactes decorrentes da presença desta nova conduta. 

 

Conclui-se, assim, que o projeto é viável e sustentável ambientalmente, sendo importante 

que sejam asseguradas as medidas de minimização preconizadas no Estudo de Impacte 

Ambiental, bem como no Plano de Acompanhamento Ambiental da obra. 

 

A concretização das medidas propostas no decurso das atividades construtivas permite 

assegurar a minimização dos impactes temporários existentes, assegurando impactes 

residuais pouco relevantes. 
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