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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

Projecto "APROVEITAMENTO HIDROAGRíCOLA DAS FURNAZINHAs"

Projecto de Execução

- 1. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da Consulta

Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao

Procedimento de AIA do Projecto da "Aproveitamento hidroagrícola das Furnazinhas", em fase

de Projecto de Execução, localizada no concelho de Castro Marim, emito Declaração de

Impacte Ambíental (DIA) favorável condicionada:

à compatibilização com o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), ao

abrigo do Decreto-Lei n.o 93/90, de 19 de Março, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.o

180/2006, de 6 de Setembro;

à prévia obtenção de Alvará de Licença de Utilização do Domínio Público Hídrico (DPH);

ao cumprimento de todas as condições constantes no anexo à presente DIA.

2. As medidas a concretizar na fase de obra deverão ser integradas no Caderno de Encargos

da obra..

3. Os relatórios de monitorização deverão ser apresentados, anualmente, à Autoridade de AIA,

respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.o 330/2001, de 2 de Abril.

4, Nos termos do n.O 1 do artigo 21,0 do Decreto-Lei n.O 69/2000, de 3 de Maio, na redacção

dada pelo Decreto-Lei n.O 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se, rdecorridos

dois anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do respectivo projecto,

exceptuando-se os casos previstos no n,O 3 do mesmo artigo.



MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

29 de Novembro de 2006,

.

8

Anexo: Condicionantes ao Projecto, Medidas de Minimização, Monitorização, Acompanhamento Ambienta! e

Implementação do Plano de Integração Paisagística.
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Anexo à DIA relativa ao Projecto de Execução

"Aproveitamento hidroagrícola das Furnazinhas"

Condicionantes ao Proiecto

1 , Construção de um circuito hidráulico para a manutenção do regime de caudais ecológicos,

que deverá garantir a descarga dos caudais que constam no Quadro I.

Quadro I -Regime de caudais ecológicos estimado para ano médio:

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

Caudal ecológico

~~
o 1,54 5,04 6,06 4,7 2,57 1,02 0,3 0,07 0,07 0,01 0,12

Em ano seco, o regime de caudais ecológicos é calculado considerando um factor de redução dado

pela razão entre o escoamento anual em ano seco, com a probabilidade de não excedência de

20%, e o escoamento anual em ano médio. O proponente deverá apresentar. antes do

licenciamento, o regime de caudais para ano seco.

A descarga de caudal ecológico deverá ser efectuada, através de um dispositivo próprio,

independente e regulável.

A cota de tomada de água para o caudal ecológico deverá estar acima do nível mínimo de

exploração, ou imediatamente abaixo, e desejavelmente acima da termoclina, durante o

período de estratificação térmica (Junho a Setembro), de modo a manter no curso de água

uma qualidade de água e temperatura aceitáveis.

Deverá ser instalado um medidor de caudal com registo em tempo real no dispositivo de

descarga do caudal ecológico.

Deverá efectuar-se a manutenção de um caudal ecológico, durante a fase de obra e

enchimento da barragem, devendo para o caso ser considerado um dispositivo hidráulico

apropriado para a sua descarga, quer durante a fase de obra, quer durante a fase de

enchimento (até que seja atingida a cota da tomada de água definitiva para o caudal

ecológico ).

Medidas de minimizacão

Fase de planeamento da obra

2. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação,

nomeadamente a movimentação de terras e movimento de materiais.

1
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3. Avisar com antecedência as autarquias, juntas de freguesia e a população

afectada/interessada, dos objectivos da intervenção e do período da sua duração, através de

acções de informação/divulgação do Projecto, bem como das eventuais alterações na

circulação rodoviária.

Medidas a Considerar na Fase de Construção

4. Construção de uma plataforma junto à barragem, para instalação de moto-bombas e acesso

a viaturas de combate a incêndios, para fins de abastecimento.

5. Protecção com enrocamento da linha de água do troço imediatamente a jusante da barragem, "

na zona de restituição, para minimização da erosão produzida pelas descargas.

6. Programação das obras para que a fase de limpeza e movimentação geral de terras, onde se

verificam acções que envolvem a exposição de solo a nu (desmatação, limpeza de resíduos e

decapagem da terra vegetal), ocorra preferencialmente no período seco.

7. Assinalar e vedar, antes do início das obras, todas as áreas naturais com valor ecológico,

existentes na envolvente da albufeira, de forma a serem preservadas durante a execução das

obras.

8. Evitar a instalação de estaleiros perto das linhas de água, em zonas de baixas aluvionares.

em áreas que apresentem condições favoráveis à alimentação de aquíferos. ou que

apresentem nível freático próximo da superfície.

9. Acompanhamento arqueológico

movimentações de terras.

integral de todas operações impliquemas que

10. Prospecção sistemática, após desmatação, das áreas funcionais da obra que não tenham

sido prospectadas, nesta fase da avaliação.

11. No Sítio de Alcaria de Furnazinhas, deverá ser condicionado o traçado das condutas de rega,

de forma a evitar a afectação do sítio ou, caso tal não seja possível, escavação integral da

mancha de dispersão de materiais arqueológicos a ser afectada.

12. As ocorrências patrimoniais etnográficas identificadas deverão ser alvo de limpeza,

levantamento fotográfico exaustivo e transladação.

13. Os níveis de poeiras deverão ser os menores possíveis, devendo-se para tal prever, na sua

definição, a execução das seguintes tarefas:

proceder à rega diária dos principais caminhos de entrada e saída do estaleiro;

proceder à lavagem dos rodados dos veículos de obra, sempre que estes saiam ou

entrem no estaleiro ou nas diferentes frentes de obra;

2
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evitar que, dentro dos estaleiros, se proceda a trabalhos muito ruidosos ou libertadores

de poeiras, ou outras substâncias poluidoras, de forma aleatória ou pouco controlada.

14. Sinalizar os estaleiros, que deverão estar vedados e com os acessos condicionados,

prevendo-se medidas de segurança e integração paisagística, bem como a correcta

informação às populações, afim de as sensibilizar e obter o máximo da sua compreensão

para os transtornos causados pelos trabalhos em curso.

15. Todas as áreas sujeitas a obras serão adequadamente vedadas, por forma a evitar a

ocorrência de acidentes envolvendo a população.

8 16. Toda a rede de caminhos florestais, em torno da albufeira, deverá manter-se operacional,

garantindo assim o acesso dos meios de combate a incêndios.

17. Restringir ao máximo o número de vias e de acessos a serem utilizados pelos veículos e

máquinas afectos às obras, no intuito de reduzir a degradação de terrenos e pavimentos, bem

como diminuir os constrangimentos à circulação local.

18. Utilizar barreiras temporárias para recolha de sólidos em suspensão, durante a fase de

construção, instalados ao longo da base dos aterros susceptíveis à erosão.

19. Prever uma bacia de decantação e respectivo sistema de colecta e drenagem de águas

residuais, ou um sistema que encaminhe os efluentes para uma unidade de tratamento de

águas residuais nas instalações de apoio ao pessoal.

20. Implantar um programa de controlo de vazamentos e derramamentos de resíduos, óleos,

lubrificantes e solventes, mediante a instalação, nos locais passíveis de ocorrer, de unidades

específicas de recolha.8

21. Remoção e deposição temporária de materiais inertes e dos restantes resíduos resultantes

de escavações, em locais adequados, a indicar pela equipa do acompanhamento ambiental

da obra.

as matérias sobrantes deverão ser transportadas para fora da área de

implementação do empreendimento, não devendo em hipótese alguma ser

depositados dentro ou próximo de linhas de água;

a terra vegetal proveniente da decapagem dos solos deverá ser mantida em zona

plana a indicar pela equipa do acompanhamento ambienta( da obra, para posterior

utilização na recuperação paisagística das zonas afectadas.

22. Armazenamento temporário de todo o tipo de resíduos resultantes das diversas obras de

construção (embalagens de cartão, plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre outros)

3
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em locais e condições adequadas a indicar pela da equipa do acompanhamento ambiental da

obra, para posterior transporte para local de depósito autorizado, nomeadamente

encaminhamento para os operadores de gestão de resíduos creditados.

23. No caso de ocorrer um derrame acidental, os solos afectados deverão ser removidos para

destino adequado, tais como aterros licenciados.

24. Armazenamento em recipientes adequados de substâncias poluentes como tintas, óleos,

combustíveis e outros produtos agressivos para o ambiente, e acondicionamento junto ao

estaleiro em zona devidamente impermeabilizada para posterior remoção e transporte por

uma empresa devidamente creditada.8
25. Descarga das águas resultantes da limpeza das autobetoneiras em bacias de retenção,

afastados de linhas de água.

26. No troço a montante da albufeira e no troço a jusante da barragem, deverá ser recuperada e

valorizada a galeria ripícola.

27. As espécies características da galeria rípícola, nos troços não intervencionados, deverão ser

preservadas, devendo-se apenas realizar a poda e a remoção de espécies que apresentem

problemas fitossanitários. As espécies instaladas no leito menor só deverão ser removidas,

caso sejam indutoras de redução da componente hidráulica.

28. Durante a execução de aterros e escavações, deverá ser garantida a não obstrução, mesmo

que temporária, das margens e leitos das linhas de água e da drenagem natural, e a

preservação das galerias ripícolas.

8 29. Realização de um Projecto de Integração Paisagística que deverá contemplar medidas de

valorização das linhas de drenagem que atravessam a área a intervencionar e respectivas

zonas adjacentes, de forma a contribuir, não só para a valorização dos sistemas de

drenagem, como para a compartimentação e valorização paisagística, permitindo a ligação

aos corredores ecológicos existentes.

30. As espécies arbóreas e arbustivas a utilizar deverão ser, preferencialmente, características

da região. Ou seja, deverá estar de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.o 565/99, de 21

de Dezembro, que regulamenta a introdução de espécies não indígenas da flora e da fauna.

31. Caso seja necessária a utilização de explosivos, deverá ser prestada informação em placas

afixada junto às obras e divulgada através de folhetos nas juntas de freguesia e clubes

recreativos ou outros locais, onde é habitual a população concentrar-se. Poderão, ainda, ser

utilizados outros meios de divulgação, como a imprensa e rádios locais.

4
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32. Com vista a reduzir o risco de acidente, deverão ser assinaladas e vedadas as áreas sujeitas

a intervenção.

33. Após a conclusão da obra, deverão ser reparados oS danos em vias rodoviárias, locais ou

regionais, interferidas por obras ou pela circulação de maquinaria.

Medidas a Considerar na Fase de Exploração

34. Controlo do eventual esvaziamento da albufeira fazendo, preferencialmente, as descargas de

fundo lentas e durante o período de Inverno, de modo a que a água a descarregar seja de

melhor qualidade e cause o mínimo de efeitos na linha de água a jusante.

8 35. Acompanhamento da recuperação ambiental, durante o primeiro ano de funcionamento da

barragem, procedendo-se à recuperação do revestimento vegetal mal sucedido.

36. Encaminhamento dos diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e

reparação de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos creditados.

Medidas a Considerar na Fase de Desactivação

37. Remoção integral das diversas infra-estruturas instaladas no empreendimento,

38. Deverão ser recuperadas e integradas paisagísticamente, as áreas utilizadas para estaleiros,

acessos temporários, actividades de construção e áreas de empréstimo e depósito de terras,

através do remeximento das terras compactadas e plantação de espécies vegetais

autóctones.

39. Proceder à escarificação dos terrenos nas zonas mais compactadas, com o objectivo de

repor o melhor possível as condições de infiltração e o armazenamento dos aquíferos.8

Monitorizacão

Planos de Monitorizacão

Relativamente ao programa de monitorização das águas superficiais, concorda-se com o

proposto no Estudo de Impacte Ambiental (ElA). Os Parâmetros a monitorizar são os definidos no

Decreto-Lei n.o 236/98, de 1 de Agosto -Qualidade das águas destinadas para rega (Anexo XVI),

devendo as recolhas ser efectuadas na parte mais a jusante, dos diversos cursos de água, dentro dos

limites do Emparcelamento e após as primeiras chuvas de Outono.

o plano de monitorização das águas superficiais poderá ser revisto, quer na sequência dos

resultados da monitorização, quer de estudos a desenvolver, bem como de legislação específica que

nesta área imponham novas metodologias e critérios.

5



..

Jo. \~ /4'

%.l'fo
~4/, b; b

ql/o 1/0 4..ro.S'c1

,-?;Q;QIl/q

b- A equipa de acompanhamento ambiental deverá equacionar e resolver, em tempo útil,

eventuais situações não previstas na obra, e comunicar à Autoridade de AIA.

c- Deverá ser elaborada uma carta ambienta' deverá equacionar e resolver, em tempo útil,

eventuais situações não previstas na obra, comunicando-as à Autoridade de AIA.

d- Deverá ser elaborada uma carta de condicionamentos onde, entre outras áreas a

salvaguardar, sejam indicadas as ocorrências patrimoniais, bem como as áreas de trabalho e

de empréstimo/depósito de inertes, devendo a mesma ser facultada a cada empreiteiro.

e- Deverá haver acompanhamento arqueológico das obras em todas as acções que impliquem .

mobilização de terras (desmatação, decapagem, abertura e/ou alargamento de caminhos de

acesso, construção de estaleiros).

8

f- Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentação

de terras (desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos de inertes),

não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases preparatórias, como a

instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação. Como tal, estas acções têm de

ser obrigatoriamente comunicadas ao Dono de Obra. O acompanhamento deverá ser

continuado e efectivo, garantindo-o nas diferentes frente de obra.

g- A periodicidade dos relatórios de acompanhamento de obra deverá ter em consideração a

calendarização do acompanhamento e ser proposta à Autoridade de AIA, aquando do aviso

do início das obras.

8 Implementacão do Plano de Intearacão Paisaaística

Plano de recuDeracão Daisaaística aeral:

Deverá ser elaborado e implementado um plano, para ser iniciado logo após o final das acções de

construção, tendo em consideração, nomeadamente, as seguintes directrizes:

a- A intervenção deverá incidir sobre as zonas de depósito de terras e sua envolvente próxima.

Considerando que estas áreas se localizam em talvegues de ribeiras com regime torrencial, a

recuperação procurará utilizar a vegetação incluída neste habitat.

b- Logo que os trabalhos, em particular os próximos da linha de água e nas zonas de maior

declive, estejam concluídos, deverá proceder-se à descompactação do solo e ao

restabelecimento, tanto quanto possível, da morfologia e recuperação do coberto vegetal.

c- Deverão ser cobertas com a terra vegetal armazenada todas as áreas a recuperar .
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d- Após a concretização da obra e num prazo mínimo de 3 anos, realizar o acompanhamento

das condições do revestimento natural das superfícies intervencionadas, de modo a verificar

a recuperação da flora e vegetação. Durante esta fase, tomar medidas de possíveis zonas

com erosão, principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema de drenagem

superficial se encontra danificado ou mal implantado.

Intearação Daisaaística das áreas de emDréstimo:

A recuperação destas áreas deverá seguir os critérios descritos na análise de impactes da paisagem .

do ElA, dos quais se destacam:

-a valorização paisagística toda a área do projecto e sua envolvente;

a recuperação da área afectada, com a recurso ao conhecimento da vegetação local, da

geologia e de técnicas de recuperação;

à definição de planos de plantação e sementeiras que visem atingir os objectivos definidos

As árvores e arbustos a plantar deverão ser:

árvores ( Ceratonia siliqua; Olea europaea var. europaea; Olea europaea var. sylvestris;

Pinus pinea; Prunus dulcis; Pyrus bourgaeana; Quercus rotundifolia);

arbustos ( Cistus crispus; Cistus ladanifer; Cistus monspeliensis; Cistus salvifolius; Genista

hirsuta; Lavandula luisieri; Lavandula sampaioana; Lavandula viridis; Myrtus communis;

Nerium oleander; Pistacia lentiscus; Stauracanthus boivinii; Tamarix africana; Thymus

mastichina).

As sementes deverão apresentar grau de pureza e poder de germinação exigidos por lei, sempre que

essas espécies figurem nas tabelas oficiais. A recuperação das áreas afectadas deverá ser feita por

hidrossementeira de aplicação única onde se incluirão todas as sementes que compõem os lotes.

Os trabalhos de modelação e preparação de terreno deverão ser feitos na Primavera e Verão, até fins

de Agosto, de modo a que as sementeiras possam ser efectuadas durante o Outono, logo após as

primeiras chuvas, para que se possam alcançar os objectivos pretendidos.

Medidas a aplicar nas áreas de empréstimo a recuperar:

as operações de plantação deverão ser acompanhadas e fiscalizadas por técnicos com

formação ambiental adequada;

as acções deverão ser desenvolvidas de jusante para montante;

as áreas de circulação deverão ser respeitadas depois de aprovadas pela fiscalização;

8


