
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO 
ESTUDO PRÉVIO DO EMPARCELAMENTO 

RURAL INTEGRADO DE AZINHAGA, 
GOLEGÃ E RIACHOS 

 
 
 
 
 

RESUMO NÃO TÉCNICO 
 
 
 
 
 

Outubro 2006 



          

34106rnt 1/22 

 Estudo de Impacte Ambiental do Estudo Prévio do Emparcelamento 
Rural Integrado de Azinhaga, Golegã e Riachos 
Resumo Não Técnico 

1 -  INTRODUÇÃO 

Neste documento apresenta-se o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 
Estudo Prévio de Emparcelamento Rural Integrado de Azinhaga, Golegã e Riachos, nos termos do 
previsto no Decreto-Lei n.º 69/20001, de 3 de Maio, e na Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, que 
estabelecem o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).  

Neste documento são apresentados os principais aspectos abordados no referido EIA, fundamental-
mente no que concerne aos seguintes itens: 

- Justificação e Descrição do Projecto em análise; 

- Caracterização do Estado Actual do Ambiente na área afecta ao Projecto; 

- Impactes Ambientais decorrentes do Projecto; 

- Medidas de Minimização dos impactes ambientais identificados e previstos. 

Este Projecto, que se encontra em fase de Estudo Prévio, é da responsabilidade da AGROTEJO – 
– União Agrícola do Norte do Vale do Tejo, com sede na Largo da Imaculada Conceição, n.º 1 – 
– 2150–125 Golegã. 

A entidade licenciadora do Projecto é o Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica (IDRHa)2 
do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, o qual, tratando-se de uma 
operação de emparcelamento da iniciativa de particulares3, não só autorizou a elaboração do Estudo 
Prévio alvo de análise neste EIA, como acompanhou e fiscalizou toda a sua realização no estrito 
cumprimento das suas competências legais. 

O EIA foi realizado entre Junho de 2003 e Abril de 2006 pela PROCESL – Engenharia Hidráulica e 
Ambiental, Lda. e pela EUROTEAM - Projectos e Consultoria Internacional, Lda., tendo sido ela-
borado um Aditamento ao Relatório Final em Outubro de 2006, na sequência de um Pedido de Ele-
mentos Adicionais efectuados pelo Instituto do Ambiente. A equipa de técnicos das diversas espe-
cialidades envolvida na realização do EIA teve por base elementos bibliográficos (existentes e dis-
poníveis), informações cedidas por diversas entidades públicas e privadas (às quais foram solicita-
das informações adicionais), reconhecimentos e levantamentos de campo (efectuados na área em 
estudo). 

                                                 
1 Alterado e republicado no Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro 
2 Artº 5º e artº 6º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio 
3 Cap. II do Dec. Lei nº 103/90, de 22 de Março 
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Neste Resumo Não Técnico apresentam-se sumariamente os resultados dos estudos realizados. Para 
obtenção de informações mais detalhadas e/ou pormenorizadas deverá ser consultado o Relatório 
Final deste EIA e respectivos Anexos. 

2 -  LOCALIZAÇÃO 

O Projecto desenvolve-se no concelho da Golegã (abrangendo as freguesias de Azinhaga e Golegã) 
e no concelho de Torres Novas (abrangendo as freguesias de Brogueira, Riachos, Santa Maria e 
Salvador). A localização do projecto pode ser vista na Figura 1 e a representatividade de cada fre-
guesia na área total do Perímetro de Emparcelamento é apresentada no Quadro 1. 

Zona Agrária da Chamusca
Rio Tejo

Zona Agrária de Torres Novas

Perímetro de Estudo Prévio 
de Azinhaga, Golegã e Riachos

Concelhos
Chamusca
Golegã
Torres novas

#Riachos

#Azinhaga

Golegã#

 Esc. 1:600000

N

 

FIGURA 1 
Localização do projecto de Emparcelamento Rural Integrado da Azinhaga, Golegã e Riachos 
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QUADRO 1 
Áreas por freguesia e respectiva representatividade na área total do Perímetro de Emparcelamento 

FREGUESIA ÁREA TOTAL 
(ha) 

ÁREA ABRANGIDA PELO 
PERÍMETRO 

(ha) 

REPRESENTATIVIDADE NA 
ÁREA DO PERÍMETRO 

(%) 

Azinhaga 3 803 1 870 31,2 

Golegã 3 844 3 233 53,9 

Riachos 1 455 688 11,5 

Brogueira 2 107 75 1,3 

Santa Maria 2 192 110 1,8 

Salvador 1 185 4 0,1 

A área de estudo do Projecto, que se apresenta na Figura 2, insere-se na Região Agrária do Ribatejo 
e Oeste, nas seguintes zonas agrárias: 

- 7ª Zona Agrária – Chamusca: concelho da Golegã; 

- 9ª Zona Agrária – Tomar: concelho de Torres Novas. 

A maior parte da área do Emparcelamento insere-se na planície aluvionar do rio Tejo – designada 
por Lezíria do Tejo –, que consiste na vasta área agrícola se prolonga do Arripiado até Vila Franca 
de Xira, em ambas as margens do rio; a área restante está incluída no vale do Rio Almonda, afluente 
directo do Tejo na sua margem direita. 

Importa destacar que a área de estudo abrange a Reserva Natural do Paul do Boquilobo (RNPB), a 
qual ocupa uma área total de 554 ha e se situa no limite W do Perímetro de Emparcelamento. 

3 -  OBJECTIVOS 

A finalidade última de um projecto de emparcelamento é, naturalmente, a de contribuir para o 
desenvolvimento do meio rural onde é implementado, promovendo, desse modo, a melhoria das 
condições de vida da população residente. 

A actividade agrícola que se pratica na área de estudo está actualmente a ser afectada por um con-
junto de vicissitudes de índole estrutural que ameaçam a sua viabilidade e sustentabilidade, tanto 
técnica como económica, e mesmo ambiental, pelo que a concretização do Projecto de Emparcela-
mento Rural Integrado de Azinhaga, Golegã e Riachos contribuirá determinantemente para a mini-
mização da maior parte destes problemas. A AGROTEJO – União Agrícola do Norte do Vale do 
Tejo, ao promover a concretização deste empreendimento, pretende obter um conjunto de resultados 
que apoiem a prossecução desta importante actividade produtiva na região, dos quais se destacam: 
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- o redimensionamento físico e económico das explorações agrícolas, por forma a permitir 
uma diminuição dos custos de produção e a melhoria do rendimento líquido dos agriculto-
res; 

- a criação de condições que possibilitem a introdução de culturas mais rentáveis e competiti-
vas, que compensem a perda de liquidez a que estão sujeitas as culturas tradicionais (princi-
palmente o milho); 

- a adopção, em larga escala, de métodos de rega compatíveis com a preservação da qualidade 
e quantidade dos recursos hídricos subterrâneos e que sejam, simultaneamente, economica-
mente mais eficientes; 

- a melhoria da qualidade ambiental e paisagística da região por influência dos melhoramen-
tos fundiários, que irão criar condições mais favoráveis para o desenvolvimento da activida-
de agrícola em articulação harmoniosa com a preservação destes valores patrimoniais; 

- o incremento da atractividade económica da actividade agrícola, com a finalidade de fixar as 
camadas mais jovens da população neste sector e, desta forma, contribuir determinantemente 
para travar o actual processo de desertificação que afecta o meio rural. 

Para finalizar, destaca-se ainda o facto desta operação de Emparcelamento Rural poder vir a consti-
tuir um modelo dinamizador para o arranque de empreendimentos idênticos noutros locais da 
região, com características semelhantes, motivo que se associa aos restantes fundamentos apresen-
tados para demonstrar a sua necessidade. 

4 -  DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O Projecto desenvolve, a nível de Estudo Prévio, um conjunto de soluções propostas para o Empar-
celamento Rural Integrado de Azinhaga, Golegã e Riachos que abrange três sectores de intervenção 
principais, os quais, por sua vez, englobam um conjunto integrado de acções, tal como se encontra 
esquematizado no Quadro 2. Estas acções visam eliminar ou minimizar as deficiências estruturais e 
infra-estruturais que afectam a área do perímetro de emparcelamento, com consequências particu-
larmente incidentes sobre a actividade agrícola. 

Foram definidas duas alternativas de Projecto, que, à excepção da componente de reorganização 
predial que apresenta um figurino de implementação global comum a ambas, se distinguem em 
todas as acções consideradas, se bem que as diferenças, nalguns casos, se resumam a modificações 
de traçado, enquanto que noutros se estendem ao nível da concepção técnica. No Quadro 3 descre-
vem-se, para cada uma das alternativas, as intervenções previstas aos vários níveis. 
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QUADRO 2 
Componentes do Projecto 

PRINCIPAIS SECTORES DE INTERVENÇÃO ACÇÕES 

Melhoria da rede de caminhos agrícolas 
Melhoria da rede de enxugo e drenagem 

Infra-estruturas 

Reforço e manutenção das estruturas de controlo de cheias 
Reorganização predial Reorganização da estrutura predial (traçado de novos lotes) 

Reordenamento das captações de água para rega 
Sistematização de terrenos 

Reorganização da rede de distribuição de energia eléctrica 

Melhoramentos fundiários e 
requalificação ambiental e paisagística 

Recuperação e integração paisagística de infra-estruturas 

QUADRO 3 
Comparação das alternativas propostas nas componentes de intervenção projectadas 

COMPONENTES DE INTERVENÇÃO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

× × Melhoria da rede de 
caminhos agrícolas 

(idêntica em ambas as alternativas) 

× × Melhoria da rede de 
enxugo e drenagem Esta alternativa inclui: 

- regularização de um troço do rio Almonda; 
- eliminação de uma das suas valas de derivação. 

Esta alternativa inclui: 
- limpeza do rio Almonda e demais valas que inte-

gram o sistema 
 

× × Recuperação das estruturas 
de controlo de cheias 

(reparação da maracha do rio Tejo 
com gabiões ou colchões Reno) 

(reparação da maracha do rio Tejo com terra) 

× × Regularização de terrenos 

(idêntica em ambas as alternativas) 

× × Reordenamento da rede de 
distribuição de energia eléctrica 

(idêntica em ambas as alternativas) 

× × Reorganização predial 

(idêntica em ambas as alternativas) 

Valorização ambiental e paisagística - × 

Realça-se que o processo de planeamento destas acções, tanto no que toca à identificação das áreas 
de actuação, como ao delineamento e definição das alternativas técnicas a propor, foi desenvolvido 
mediante uma estreita colaboração entre a equipa técnica que elaborou o Estudo Prévio de Empar-
celamento Rural Integrado e os diversos agentes locais, regionais e nacionais que actuam na área de 
estudo, em particular os próprios agricultores, envolvendo a apreciação e discussão conjunta de uma 
série de soluções técnicas, todas elas tendo em vista o pleno alcance dos objectivos previamente tra-
çados para o projecto. 

Com a implementação do Projecto de Emparcelamento haverá previsivelmente um incremento da 
área média por proprietário e da área média por prédio que ronda os 7% e 50%, respectivamente; 
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em contrapartida, estima-se que o número médio de prédios por proprietário possa sofrer uma redu-
ção de aproximadamente 29%. 

A localização provável dos estaleiros necessários para apoio na fase construtiva será em local pró-
ximo ao centro da obra. As instalações são usualmente fixas, reduzidas, asseguradas por contento-
res, existindo também uma construção precária em madeira, ferramentaria e um refeitório. Todos os 
componentes serão removidos no fim das obras, voltando os solos a ter a mesma ocupação que pos-
suíam anteriormente.  

Os resíduos resultantes das maquinarias (óleos, gasóleos, etc.) serão recolhidos e acondicionados 
em recipientes adequados, sendo mais tarde encaminhados para locais adequados no município 
onde serão tratados e/ou reciclados. Os resíduos da construção (tábuas, bidões, ferro, etc.) serão 
devidamente acondicionados e transportados para um aterro municipal, onde serão eliminados ou 
reciclados. 

Estima-se que a duração global da fase de construção, possa abarcar dois a três anos, não se consi-
derando que as diferenças entre as duas alternativas de Projecto tenham uma expressão significativa 
ao nível da programação temporal que possam justificar qualquer distinção entre elas. 

O tempo de vida útil do Projecto será o de duração dos equipamentos e a fase de desactivação não 
se encontra prevista, uma vez que um Projecto com estas características e dimensão não será desac-
tivado mas sim remodelado, reabilitado ou ampliado quando tal for necessário. 

5 -  CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE NA ÁREA DE 
ESTUDO 

Tendo em atenção as características específicas do Projecto, procedeu-se a uma caracterização dos 
principais elementos do ambiente das áreas de influência do mesmo, que poderiam eventualmente 
ser afectados com algum significado, como resultado da sua execução.  

A realização dessa caracterização envolveu a recolha e análise de um conjunto diversificado de 
dados de base e informações existentes em vários organismos e entidades responsáveis pela sua dis-
ponibilização. A necessidade de complementar a informação recolhida, bem como a circunstância 
de se conhecer, com maior pormenor, os dados de natureza local, conduziu à realização de estudos e 
trabalhos de campo, nomeadamente, estudos de flora e fauna, caracterização da ocupação do solo, 
estudo da paisagem e levantamento do património.  

A caracterização do estado actual do ambiente da área de estudo, que em seguida se apresenta, 
constitui uma referência sumária aos diferentes descritores ambientais, pormenorizados no Relató-
rio Final do EIA. 
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A área de influência do Projecto encontra-se limitada pelo perímetro de emparcelamento de Azi-
nhaga, Golegã e Riachos, embora as intervenções previstas no Projecto não abranjam necessaria-
mente a totalidade desta área. Uma grande parte da área de estudo engloba o troço do rio Almonda 
entre o seu cruzamento com a Estrada Nacional EN243 e a sua entrada no rio Tejo. Os principais 
eixos viários que atravessam a área são as Estradas Nacionais EN243 e EN365. 

O clima desta região caracteriza-se como sendo sul-mediterrânico temperado, sub-húmido (nos con-
celhos de confluência com o Alentejo, mais secos e quentes) a húmido (nos concelhos da zona norte 
desta região). Apresenta um Inverno frio e chuvoso que se estende de Dezembro a Fevereiro, com 
excesso moderado de água neste período, e outro, quente e seco, de Julho a Agosto. 

A área abrangida por este emparcelamento situa-se em plena Borda d´Água, tratando-se, como o 
nome bem sugere, de uma região com intensa ligação ao Tejo, pois é constituída por terrenos de 
natureza aluvial, grande parte dos quais sujeitos ao regime periódico das cheias. Apresentando-se 
fortemente influenciada pela actividade erosiva do Tejo, trata-se de uma extensa superfície aplanada 
levemente inclinada para o rio. 

A totalidade da área de estudo possui, globalmente, solos com boas características para o desenvol-
vimento da actividade agrícola, salientando-se a predominância das classes de capacidade de uso A 
com 72 %, seguindo-se a classe B com 17%, representando em conjunto 89% da totalidade do 
perímetro. Estas classes correspondem, fundamentalmente, aos solos Incipientes, abrangendo todos 
os tipos de solos identificados nesta categoria taxonómica.  

De acordo com o PDM da Golegã (Planta de Ordenamento), as áreas pertencentes aos espaços natu-
rais são constituídas pelo Paul do Boquilobo e pela orla marginal do curso do Tejo, incluindo o 
mouchão a nascente da Quinta da Labruga e ainda pela Alverca do Ribatejo. 

Segundo a Planta de Condicionantes do PDM de Torres Novas e da Golegã, a área em estudo 
encontra-se na sua maioria subordinada ao regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional e da 
Reserva Ecológica Nacional, as quais ocupam mais de 95% da área do Perímetro de Emparcela-
mento. 

Do ponto de vista ecológico, a vegetação natural mais emblemática corresponde às galerias ripíco-
las, onde geralmente se encontram as seguintes espécies: salgueiral arbóreo, ulmal nos solos argilo-
sos ou freixial em solos mais arenosos. A fertilidade natural do solo e a boa disponibilidade hídrica, 
a par da suavidade do clima, favorecem a produção de biomassa, constituindo comunidades densas 
e de interesse para a manutenção das comunidades animais e estabilidade dos solos. 



          

34106rnt 9/22 

 Estudo de Impacte Ambiental do Estudo Prévio do Emparcelamento 
Rural Integrado de Azinhaga, Golegã e Riachos 
Resumo Não Técnico 

Trata-se de um espaço predominantemente agrícola, explorando adequadamente a aptidão dos seus 
solos, e que, apesar de muito fragmentado, apresenta um aspecto relativamente homogéneo devido à 
quase ausência de sebes ou muros de compartimentação. 

A cortar a paisagem existem duas malhas de espaços canal: a rede viária e a rede de drenagem. A 
primeira é constituída por três níveis hierárquicos: as Estradas Nacionais EN243 e EN365, a rede de 
estradas e caminhos municipais e, mais dissipada, a rede de acessos às zonas agrícolas. Além des-
tas, a linha de caminho de ferro atravessa este perímetro no limite das freguesias da Golegã e Ria-
chos. A segunda malha é composta por valas de drenagem, também classificadas em dois níveis que 
caracterizam a sua expressão no terreno. Apesar de muito sujeitas à acção do homem, estas valas 
estão, nalguns casos, revestidas de vegetação ripícola que acentua o seu carácter natural bem como 
a sua presença, traçando corredores de vegetação de maior porte ao longo desta paisagem plana e 
predominantemente agrícola. 

Dois aglomerados urbanos existem neste perímetro: Golegã e Riachos. São núcleos relativamente 
pequenos e com características rurais que se desenvolvem junto das estradas nacionais e aos quais 
afluem diversos caminhos municipais; não se distinguem aqui edifícios de grande altura que sobres-
saiam no relevo aplanado. As restantes edificações são de apoio à agricultura ou à indústria e resu-
mem-se a pontuações isoladas na paisagem, que, pela sua vulnerabilidade na época de cheias, tam-
bém não permite que se construa mais. 

Quanto à qualidade do ar da área de estudo, embora não existam muitos elementos suficientes para 
a sua adequada caracterização, a inexistência de emissões poluentes significativas, devida à fraca 
industrialização e à presença de vias de comunicação de curta distância com pouca intensidade de 
tráfego (à excepção do Itinerário Principal IP6 e da Linha Ferroviária do Norte, localizados no sec-
tor NW da área de estudo), em conjugação com os factores climáticos (regime de ventos) e de rele-
vo, levam a concluir que a qualidade do ar é boa, o que seria de esperar numa zona rural com baixa 
densidade populacional e uma elevada capacidade de dispersão de poluentes. Os possíveis proble-
mas de qualidade do ar registar-se-ão junto das principais vias de comunicação. 

Quanto ao nível de densidade populacional, os concelhos abrangidos apresentam uma situação dis-
tinta. Verifica-se que a população residente se concentra na vila da Golegã e áreas limítrofes, 
havendo uma densidade populacional muito baixa no resto do perímetro, onde dominam as activi-
dades agrícolas. O destaque vai, ainda, para os aglomerados de Riachos e Azinhaga que, embora 
não se incluam na área de estudo, ficam localizados nas suas imediações e concentram uma grande 
parte da população directamente envolvida neste Projecto de Emparcelamento Rural Integrado. 
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Assim, a área de estudo é caracterizada por uma densidade populacional muito reduzida, associada 
às explorações agrícolas existentes. Na envolvente, as freguesias e as localidades existentes apre-
sentam características marcadamente rurais, com densidades populacionais também reduzidas. 

Do ponto de vista do património construído, arquitectónico e arqueológico, o trabalho de campo 
conduziu à identificação de um conjunto significativo de vestígios arqueológicos, situados espe-
cialmente na metade norte da área de estudo. As ocorrências patrimoniais descobertas no decurso 
dos trabalhos de campo e aquelas que tendo sido reconhecidas anteriormente foram objecto de 
observação directa, estão inventariadas no EIA desenvolvido. 

6 -  AMBIENTE AFECTADO E ANÁLISE DE IMPACTES  

No EIA procuraram-se identificar, prever e avaliar os principais impactes ambientais decorrentes da 
execução das infra-estruturas previstas, com o objectivo de poder propor medidas minimizadoras 
daqueles impactes, nomeadamente para as fases de construção e exploração do Projecto. Neste 
RNT apresenta-se uma abordagem genérica deste Capítulo. 

Globalmente, os impactes associados ao Projecto em estudo apresentam um quadro francamente 
positivo, centrando-se sobretudo na fase de exploração, manifestando-se a diferentes níveis, quer 
directamente pelas melhorias induzidas na qualidade da água para rega e nos solos, como mais indi-
rectamente pelas consequências sócio-económicas que daí advêm.  

Constatou-se que grande parte dos impactes negativos causados por este Projecto está associada à 
fase de construção. De facto, a ocorrência de um elevado número de intervenções implicará um 
conjunto de consequências a diversos níveis, a saber: 

- Intervenção nos caminhos – responsável por alterações da qualidade da água subterrânea; 

- Sistematização dos terrenos – responsável por uma eventual contaminação acidental dos 
recursos hídricos subterrâneos, por alterações da geologia e hidrogeologia resultantes de 
grandes movimentações de terras e por um potencial impacte sobre ocorrências patrimoniais 
que possam estar situadas em áreas que venham a ser sujeitas a movimentação de terras. 

Os impactes negativos provocados pelas restantes intervenções do projecto são pouco significativos 
ou mesmo insignificantes.  

Neste enquadramento, na geologia e geomorfologia, solos e ocupação do solo, os impactes na fase 
de construção decorrerão das actividades a realizar no âmbito das intervenções a efectuar nos cami-
nhos, nas redes de drenagem, nas obras de reforço de estruturas, na reorganização da estrutura pre-
dial, no reordenamento das captações e na sistematização dos terrenos. Estas intervenções provoca-
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rão alterações nas características geomorfológicas e eventualmente na qualidade dos recursos hídri-
cos subterrâneos, devido a fugas acidentais de óleos e combustíveis do equipamento em uso na 
obra, efluentes dos estaleiros e outras fontes poluentes. As alterações na geomorfologia provocadas 
pela construção do açude galgável e pela regularização do rio Almonda só serão sentidas na Alter-
nativa 1 embora constituam impactes negativos pouco significativos de magnitude moderada. 

A eventual instalação deste açude no rio Almonda servirá exclusivamente a Reserva Natural do 
Paul do Boquilobo (RNPB) – na sequência da proposta de ordenamento incluída no Plano de Orde-
namento da Reserva Natural do Paul do Boquilobo (actualmente em apreciação), no que respeita a 
área inundada e à reconstituição e regulação da circulação hídrica na área da Reserva –, não tendo 
qualquer utilidade sob o ponto de vista da regulação hídrica que o sistema de enxugo e drenagem 
proposto, estritamente respeitante à área de emparcelamento, pretende vir a desempenhar. Apesar 
de este açude se incluir no conjunto de intervenções que constituem a Alternativa 1 do Projecto, o 
Proponente poderá inclui-lo também na Alternativa 2, caso seja necessário, pois não entra em con-
flito com nenhuma das outras intervenções que integram esta alternativa.  

Em termos hidrogeológicos os impactes negativos, embora pouco significativos, deverão ocorrer no 
período construtivo devido à eventual contaminação dos recursos hídricos subterrâneos, devido a 
fugas acidentais de óleos e combustíveis do equipamento em uso na obra, efluentes dos estaleiros e 
outras fontes poluentes. É previsível um aumento do risco de poluição dos solos e dos aquíferos, 
associado à produção de águas residuais nos estaleiros de obra e às fugas acidentais nas mudanças 
de óleos, depósitos de materiais, lavagens, etc., ao longo da própria obra, podendo ainda pontual-
mente ocorrer situações de interferência com o nível freático. Assim os impactes nos recursos hídri-
cos são classificados como potencialmente negativos, temporários, reversíveis e minimizáveis. 

A regularização do rio Almonda irá provocar alterações geomorfológicas devido à realização de 
escavações e trabalhos de aterro, prevendo-se ainda que possa interferir momentaneamente com o 
equilíbrio hidrogeológico, dado que a abertura da vala atingirá provavelmente o nível freático, obri-
gando a eventuais operações de bombagem como o consequente rebaixamento do aquífero. Trata-se 
de um impacte negativo, pouco significativo e de âmbito local, de duração limitada ao decurso da 
obra. 

Os impactes decorrentes das grandes movimentações de terras serão pouco significativos, uma vez 
que grande parte destas terras será utilizada para nivelamento de terrenos dos agricultores. A com-
pactação de solos pela circulação de veículos, maquinaria e instalação de estaleiros, constitui um 
impacte negativo, pouco significativo e temporário.  

Ao nível da qualidade da água, as actividades típicas inerentes à fase de construção far-se-ão sentir, 
sobretudo, nas valas e linhas de água nas imediações dos locais intervencionados, embora, generi-
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camente, possam afectar quase toda a área. Os impactes consistem no risco de aumento de alguns 
poluentes nas águas superficiais, resultado das movimentações de terras, da destruição do coberto 
vegetal, da circulação de viaturas afectas à obra e da acumulação de resíduos, se não forem promo-
vidas adequadas soluções de drenagem e tratamento de águas residuais, bem como de recolha de 
resíduos sólidos. Estes impactes serão negativos, embora pouco significativos e localizados nas 
zonas de construção, sendo francamente minimizáveis, e alguns mesmo evitáveis, pela adopção, em 
obra, de medidas de boa prática de gestão ambiental. Os impactes nos recursos hídricos não permi-
tem distinguir as alternativas. 

Relativamente aos impactes no Ordenamento do Território constata-se que, para além dos impactes 
decorrentes de intervenções a realizar em área pertencente à Reserva Natural do Paul do Boquilobo, 
à Reserva Agrícola Nacional (RAN) e/ou à Reserva Ecológica Nacional, os principais impactes sus-
ceptíveis de ocorrer são os seguintes: 

- Derrube de árvores em área classificada como “espaço natural” devido à homogeneização da 
altura da maracha através da instalação da estrutura de consolidação em gabiões ou colchões 
Reno. Trata-se de um impacte negativo, de reduzida magnitude, pouco significativo, de 
âmbito local, irreversível, permanente e provável, que se fará sentir se se optar pela imple-
mentação da Alternativa 1; 

- Passagem de linhas eléctricas em área classificada como “espaço natural” devido à reorgani-
zação da rede de distribuição de energia eléctrica. Trata-se de um impacte negativo, de redu-
zida magnitude, pouco significativo, de âmbito local, irreversível, permanente e provável, 
que se fará sentir independentemente da alternativa de Projecto que vier a ser implementada; 

- Beneficiação / construção de um caminho ao longo da margem da Alverca do Campo que se 
traduz numa intervenção na área da UOPG U2 – Área Envolvente da Alverca do Campo. Na 
Alternativa 1 a camada de desgaste será em asfalto e, por isso, o impacte provocado pela 
beneficiação/construção do referido caminho é positivo, de magnitude moderada, significa-
tivo, de âmbito local, permanente e imediato. Na Alternativa 2 a camada de desgaste será em 
tout-venant, vindo assim ao encontro do pretendido pela Câmara Municipal da Golegã, 
devido à utilização do caminho para a prática de actividades equestres e, por isso, o impacte 
provocado pela beneficiação/construção do referido caminho é positivo, de magnitude ele-
vada, muito significativo, de âmbito local, permanente e imediato. 

No que respeita às intervenções a realizar em área pertencente à Reserva Natural do Paul do Boqui-
lobo, constata-se que haverá, em ambas as alternativas, intervenções que entrarão em conflito com 
as condicionantes estabelecidas no Regulamento da Reserva, conforme já referido no ponto 3 deste 
Aditamento, relativo ao ordenamento do território. Contudo, enquanto que na Alternativa 1 existem 
diversas intervenções que entram em conflito com as restrições e condicionalismos do regulamento 
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da RNPB, na Alternativa 2 essas intervenções são marginais e restringem-se ao limite E–SE da 
Reserva. De salientar, contudo, que o planeamento das intervenções na área da Reserva foi feito em 
conjunto com os responsáveis pela Reserva pelo que não são de prever impactes negativos signifi-
cativos relativos a estas intervenções. 

Relativamente às intervenções a realizar em área pertencente à Reserva Agrícola Nacional (RAN), 
constata-se que, em ambas as alternativas, haverá uma redução da área de RAN a ocupar no total de 
RAN da área de estudo, relativamente à área que actualmente é ocupada. Essa redução representa 
0,46% da área total de RAN na área de estudo, na Alternativa 1, e 0,26% na Alternativa 2. 

Finalmente, no que respeita às intervenções a realizar em área pertencente à Reserva Ecológica 
Nacional (REN), constata-se que, em ambas as alternativas, haverá uma redução da área de REN a 
ocupar no total de REN da área de estudo, relativamente à área que actualmente é ocupada. Essa 
redução representa 0,45% da área total de REN na área de estudo, na Alternativa 1, e 0,25% na 
Alternativa 2. 

As culturas previstas após a implementação do Projecto de Emparcelamento Integrado vão ser 
genericamente idênticas às que se praticam actualmente, pois as modificações a introduzir pela 
implementação do projecto visam apenas melhorar as condições em que se deverá desenvolver a 
actividade agrícola nesta zona sem que tal tenha forçosamente uma influência directa nas opções 
culturais dos empresários agrícolas. 

Prevê-se uma eventual redução do número total de captações existentes devido à melhoria das con-
dições de rega e à reorganização predial. 

Quanto à eventual abertura de novos furos, prevê-se que a mesma possa ter, na fase de construção, 
um impacte potencialmente negativo, de magnitude elevada, significativo, provável a certo, directo 
e permanente sobre os aquíferos subterrâneos, se bem que minimizável aquando da sua execução 
pelas empresas que vierem a proceder à prospecção, através da adopção de práticas adequadas, 
nomeadamente no que respeita à escolha das características das captações. 

Por outro lado, a selagem de captações nesta fase é considerada boa prática ambiental, pois impede 
que estas se transformem em fácil veículo de propagação de contaminação com origem à superfície, 
onde é intensa a actividade agrícola. Os impactes gerados por esta prática são positivos, de âmbito 
local e de moderada a elevada magnitude. 

De entre os impactes mais relevantes causados pelo Projecto de Emparcelamento Rural Integrado 
na Ecologia destacam-se a perturbação da fauna e da flora, aquando do melhoramento e abertura de 
novos caminhos (impacte de magnitude moderada, significativo para a flora e pouco significativo 
para a fauna) e aquando da regularização do rio Almonda prevista na Alternativa 1 no âmbito das 
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intervenções na rede de drenagem e rio Almonda (impactes negativos significativos, de magnitude 
moderada). Destacam-se também as perturbações na fauna e na flora aquando da recuperação dos 
diques NE no âmbito das obras de reforço das estruturas previstas na Alternativa 1 (impacte negati-
vo, de magnitude reduzida e insignificante). 

Como impactes positivos na Ecologia na fase de construção há a destacar o ganho de habitat aquan-
do da construção de novas valas previstas nas intervenções da rede de drenagem e aquando das 
intervenções na Maracha do Rio Tejo previstas no âmbito das obras de reforço das infra-estruturas; 
no primeiro caso trata-se de um impacte insignificante e no segundo de um impacte significativo 
(em qualquer dos casos estes impactes verificam-se para as duas alternativas analisadas). De referir 
que a plantação de árvores ao longo de estruturas existentes ou a criar, nomeadamente a Estrada 
Nacional EN365, o colector principal de enxugo e a Estrada do Concelho, terá um impacte positivo, 
ao recriar galerias do mesmo tipo das que ainda subsistem ao longo de algumas valas. 

Na análise dos impactes sobre a fauna foram tomadas sobretudo em consideração as várias inter-
venções a levar a cabo na fase de construção. As alternativas foram ponderadas comparativamente 
relativamente à extensão da área afectada (em hectares ou metros lineares). O balanço entre ambas é 
claramente favorável à Alternativa 2, pois os principais impactes negativos têm nesta alternativa 
uma menor expressão territorial. 

Finalmente, importa referir os impactes na paisagem, que, em fase de obra, e para ambas as alterna-
tivas, consistem numa certa desorganização funcional da paisagem, derivada das intervenções a rea-
lizar nos caminhos, na rede de drenagem e nas obras de reforço de estruturas, a qual provoca uma 
diminuição da qualidade visual provocada pela presença de elementos estranhos à paisagem e pela 
redução da visibilidade devido ao aumento de poeiras no ar. Trata-se de impactes de magnitude 
reduzida e pouco significativos. 

Tal como já referido, é na fase de exploração que se verificam os principais impactes positivos do 
Projecto, manifestando-se a diferentes níveis; os impactes negativos potencialmente ocorrentes con-
sideram-se pouco significativos, com excepção do aumento da erosão do solo devido ao arrastamen-
to de partículas finas causada pela presença das infra-estruturas que se considerou um impacte nega-
tivo significativo de magnitude moderada. 

Como alterações de ordem geral na qualidade da água do Rio Almonda e das valas a ele afluentes, 
como consequência das intervenções no Rio Almonda, que fazem parte exclusivamente da Alterna-
tiva 1, prevê-se maior homogeneidade das características da água ao longo do ano, degradação da 
qualidade física em período de chuvas (quanto a teores em sólidos sedimentáveis e em suspensão, 
bem como a valores de turvação) e melhoria da qualidade química, quer na época húmida (por 
redução dos processos de dissolução de componentes solúveis do solo e por condições de melhor 
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dispersão dos poluentes em geral), quer na época seca (por redução do desenvolvimento dos proces-
sos de decomposição da matéria orgânica e de consumo de oxigénio dissolvido). 

As modificações que o projecto prevê vir a introduzir (infra-estruturas e remodelação da estrutura 
predial), em qualquer uma das Alternativas consideradas, não irão ter influência sobre o regime de 
cheias ou sobre o risco de inundação, limitando-se a minimizar os efeitos nefastos deste fenómeno 
sobre a área agrícola (erosão dos terrenos, arrastamento e deposição de materiais inertes, etc.), 
nomeadamente através das intervenções de reforço e manutenção das estruturas de controlo de 
cheias previstas. 

Estima-se que o balanço entre a abertura de novos furos e a selagem de outros se cifre numa redu-
ção de 20% do número de captações em exploração devido à remodelação predial que o projecto irá 
introduzir na área de estudo, o que poderá garantir uma distribuição adequada e mais racional da 
exploração dos aquíferos, não provocando extracções concentradas de volumes de água excessivos 
e, simultaneamente, impedindo a propagação de poluentes através das captações desactivadas. Isto 
traduzir-se-á, nesta fase, num impacte positivo de importância significativa, regional, moderado, 
permanente, imediato, irreversível e directo. 

Este facto, conjugado com a referida expansão da rega sob pressão (em especial, aspersão e gota-a- 
-gota), terá um efeito directo na redução do volume global de água captado a partir dos aquíferos, 
estimando-se que possa atingir os 10,5%. 

Preconizam-se também impactes positivos significativos a muito significativos na qualidade da 
água, decorrentes da melhoria das estruturas de controlo de cheias e da reorganização predial que 
potencia a redução nos consumos de água, fertilizantes e fitofármacos, com a consequente redução 
dos riscos de contaminação das águas. De facto, nas áreas a beneficiar com as intervenções a efec-
tuar no âmbito do controlo de cheias, as alterações previstas propiciarão uma maior estabilidade das 
características dos solos e da água, reduzindo, consequentemente, a susceptibilidade dessas culturas 
a doenças e pragas. Desta forma, prevê-se, nas áreas a beneficiar, uma utilização mais reduzida de 
compostos fitofarmacêuticos e condições menos favoráveis para a dissolução e/ou lixiviação de 
resíduos desses compostos presentes no solo, o que, em paralelo com a adopção progressiva e gene-
ralizada de boas práticas agrícolas, irá contribuir para diminuir, a prazo, os riscos de contaminação 
das águas superficiais por determinadas substâncias perigosas na área de projecto e, em menor grau, 
no próprio Rio Tejo. 

As intervenções de reforço e manutenção da maracha do Tejo terão como resultados directos o con-
trolo da entrada rápida e repentina de grandes caudais de água aquando da ocorrência de cheias que 
consequentemente contribuirá significativamente para a manutenção da aptidão agrícola dos solos 
adjacentes a esta estrutura.  
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Como impactes positivos nos solos resultantes das alterações estruturais, prevê-se também o pre-
domínio da técnica de rega sob pressão em detrimento da rega por gravidade, que é mais benéfico 
sob o ponto de vista ambiental, pois permitirá, entre outros aspectos, obter uma maior eficiência de 
rega e, acima de tudo, permite automatizar a realização da rega, tendo, por isso, como consequência 
uma redução dos consumos de água. 

Em termos sócio-económicos, salienta-se que a implementação do Projecto, nomeadamente o 
incremento da actividade agrícolas, permitirá um aumento do rendimento dos agricultores e a racio-
nalização do sistema de produção, bem como a melhoria das condições sócio-económicas e do sec-
tor agrícola. Trata-se de impactes positivos, de âmbito regional, de elevada magnitude e muito sig-
nificativos. 

Deste modo, tendo também em conta que actualmente já é praticada uma intensa agricultura na área 
em estudo, os impactes do Projecto são pouco significativos e minimizáveis pela adopção de técni-
cas agrícolas adequadas.  

Estima-se em cerca de 800 o número de postos de trabalho directos actualmente existente na área do 
perímetro de emparcelamento; não se prevê que o projecto venha provocar alterações significativas 
no número de postos de trabalho directos, existente actualmente. 

O projecto permitirá reduzir a necessidade de mão-de-obra indiferenciada e o aumento das necessi-
dades em mão-de-obra mais qualificada (incluindo nível superior) por via do aumento de área dos 
blocos das explorações. Este aumento de área permitirá a adopção de novas tecnologias de rega, de 
aplicação de produtos fitofarmacêuticos e de mobilização de solo que exigem mão-de-obra qualifi-
cada. 

Por outro lado, e por via da captação de investimento ao nível da instalação de agro-indústria e ser-
viços, prevê-se um aumento do número de postos de trabalho indirectos. Estes investimentos têm 
por hábito procurar instalar-se junto da produção, em zonas de sucesso e bem infra-estruturadas. 
Nesta fase do projecto não é possível quantificar o número previsível de postos de trabalho indirec-
tos a criar. 

Os principais efeitos do projecto na produção/rentabilidade dos terrenos agrícolas, na fase de cons-
trução, resultam da realização das obras para implantação das infra-estruturas e melhoramentos pre-
vistos e advirão da necessidade de utilizar, em obra, determinadas faixas de terreno agrícola que, 
por isso, não poderão ser cultivadas. A utilização destas faixas de terreno terá carácter provisório, 
tratando-se de áreas destinadas à circulação da maquinaria e/ou à deposição de materiais empregue 
nas obras, pois, uma vez concluídas estas obras, as referidas faixas de terreno voltam a ter um uso 
agrícola. Considera-se, por isso, que existe um impacte negativo, de magnitude reduzida, pouco 
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significativo, de âmbito estritamente local, certo, temporário, reversível, de efeito imediato, directo 
e minimizável. 

Para compensação pelos impactes causados pela ocupação de terrenos, bem como pela construção 
das novas vias de comunicação projectadas, haverá alugar ao pagamento de indemnizações aos pro-
prietários pelos prejuízos causados (que podem variar de acordo com a qualidade das terras e com a 
cultura que ocupa o terreno), conforme previsto na legislação sobre emparcelamento. 

Em termos ecológicos, o ganho de habitat proporcionado, na Alternativa 2, pela plantação de árvo-
res ao longo das infra-estruturas, constitui um impacte positivo significativo, de magnitude modera-
da.  

A redução da mortalidade de plantas e pequenos animais, decorrente da reorganização predial, em 
ambas as alternativas, e causada pela redução do consumo de fertilizantes e fitofármacos, constitui 
um impacte positivo, significativo, de magnitude moderada. 

No que respeita à paisagem, prevêem-se impactes negativos pouco significativos, causados pelo 
efeito intrusivo das infra-estruturas (novos caminhos, valas de drenagem alvercas), válidos para 
ambas as alternativas. Por outro lado, em ambas as alternativas, a melhoria da dinâmica e qualidade 
visual, causada pelas intervenções previstas (tais como a limpeza de valas e a reorganização da 
estrutura predial), constituem um impacte positivo, significativo, de magnitude moderada. 

Relativamente às outras componentes do ambiente, nomeadamente ao clima, qualidade do ar, 
ambiente sonoro e património, não se esperam impactes negativos significativos quer na fase de 
construção, quer na fase de exploração.  

7 -  MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

As medidas de minimização propostas visam, por um lado, acautelar eventuais potenciais impactes 
e, por outro, reduzir a magnitude e, quando possível, a importância, dos impactes negativos identifi-
cados. No Quadro 4 apresenta-se uma síntese das medidas propostas no âmbito do EIA desenvolvi-
do. 

8 -  MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 

Algumas componentes ambientais deverão ser alvo de monitorização, dados os impactes previstos 
pela implementação do Projecto em causa e algumas lacunas de informação identificadas.  

Os programas de monitorização deverão ser iniciados numa fase anterior à de exploração do Projec-
to, devendo incidir na qualidade das águas subterrâneas e na ecologia. 
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QUADRO 4 
Síntese das medidas de minimização 

ACTIVIDADE / TIPO 
DE INTERVENÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS 
TEMÁTICAS 

EFICÁCIA FASE DE 
APLICAÇÃO 

Instalar os estaleiros e as áreas de depósito de terras em áreas 
livres e já descaracterizadas e localizados próximos de vias de 
comunicação já existentes 

Evitar a ocupação de zonas sensíveis bem como 
uma excessiva abertura de novos caminhos ou vias 
de acesso. 

Ordenamento do Território e 
Condicionantes; Solos Média a elevada Projecto 

Colocar o solo arável resultante da decapagem da plataforma do 
estaleiro em depósitos próprios e protegê-lo com coberturas 
impermeáveis, ou armazená-lo, para posterior utilização 

Evitar o recurso a locais de empréstimo de mate-
riais para as intervenções preconizadas Solos Média a elevada Construção 

Instalar uma unidade de lavagem de rodados, de forma a evitar a 
sujidade das vias de acesso à obra.  Garantir a limpeza das vias afectadas pelas obras Qualidade do Ar; Sócio-economia Média a elevada Construção 

Interditar o acesso de terceiros às zonas de estaleiro e às frentes 
de obra.  Reduzir o risco de acidentes Sócio-economia Média a elevada Construção 

Sinalizar correctamente os acessos ao estaleiro, com indicação de 
redução de velocidade e proibição de sinais sonoros Reduzir o risco de acidentes Sócio-economia Média a elevada Construção 

Instalar sistema adequado de drenagem e tratamento de águas 
residuais no estaleiro Evitar contaminação das águas subterrâneas e solos Hidrogeologia, Solos, Qualidade 

das Águas Superficiais Elevada Construção 

Definir os locais de armazenamento e acondicionar os resíduos 
(sólidos e líquidos) em condições adequadas do ponto de vista 
ambiental. Definir um sistema de gestão eficaz prevendo a sua 
recolha e transporte a destino final adequado 

Evitar situações de contaminação de solos e águas 
Resíduos 

Contaminação de Solos e Águas 
Subterrâneas 

Elevada Construção 

Armazenar produtos químicos e óleos usados sobre superfície 
impermeabilizada, em área de estaleiro, edifício coberto e com 
acesso condicionado. 

Evitar possíveis acidentes com produtos químicos e 
diminuir os seus efeitos em caso de ocorrência. 

Qualidade das Águas Subterrâ-
neas e Superficiais 

Contaminação de Solos 
Elevada Construção /  explo-

ração 

Estaleiros 

Aspergir água nas superfícies não pavimentadas 
Transportar os materiais como terras de empréstimo, areias e bri-
tas, em camiões fechados  /  cobertos 

Diminuir a propagação de poeiras 
Geologia, Hidrogeologia e Solos

Qualidade do Ar 
Sócio-economia 

Média Construção 

Os caminhos de acesso para circulação de equipamento e viatu-
ras afectas à obra devem corresponder aos já existentes, marcan-
do-se os percursos autorizados e proibindo a circulação fora des-
ta áreas. 

Evitar a proliferação de zonas sujeitas à actividade 
erosiva e a derrames de óleos e combustíveis em 
zonas não previstas. 

Geologia, Hidrogeologia ; Bio-
ecologia; Solos Média a elevada Construção 

Acessos 
Nos locais onde ocorrer a compactação dos solos, provocada pela 
abertura de acessos temporários (para serventia das obras) e pela 
circulação de maquinaria, proceder à sua descompactação ade-
quada.  

Regenerar os solos e a vegetação Solos; Bio-ecologia Média a elevada Construção 
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QUADRO 4 
Síntese das medidas de minimização (cont.) 

ACTIVIDADE / TIPO 
DE INTERVENÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS 
TEMÁTICAS 

EFICÁCIA FASE DE 
APLICAÇÃO 

Conferir aos taludes de aterro e de escavação (para o caso das 
valas, rede de enxugo e drenagem, rede de caminhos agrícolas), 
geometria adequada às características geotécnicas das formações 
em presença, convindo ainda prever o recobrimento dos taludes 
das estruturas de controlo de cheias 

Evitar fenómenos de rotura ou instabilidade dos 
taludes e minimizar a actividade erosiva e ravina-
mentos 

Geologia, Hidrogeologia Elevada Construção 

Acompanhar as escavações por escoramentos e contraventamen-
tos 

Minimizar a deformação do maciço e o risco de 
acidentes pessoais Geologia e Geomorfologia Média a elevada Construção 

Utilizar os materiais provenientes das escavações como material 
de aterro, sempre que possível e que os materiais tenham caracte-
rísticas geotectónicas adequadas 

Evitar o recurso a locais de empréstimo de mate-
riais para as intervenções preconizadas Solos Média a elevada Construção 

Escavações /  movimen-
tos de terras 

Caso seja necessário o armazenamento temporário de terras, pro-
tegê-las com coberturas impermeáveis 

Reduzir a possibilidade de mobilização pela água 
da precipitação e do vento Qualidade do Ar Média a elevada Construção 

Limitar as acções de desmatação e de decapagem às zonas indis-
pensáveis para a implantação dos estaleiros e respectivos aces-
sos, e optar, sempre que possível, por zonas de reduzido valor 
florístico 

Minimizar intervenções com flora e vegetação Bio-ecologia Média a elevada Construção 

Identificar áreas a desmatar (utilizando marcas visíveis, por 
exemplo com fita colorida). Não operar o equipamento para além 
daqueles limites sem autorização expressa 

Verificar a área de intervenção em qualquer instante Bio-ecologia Média a elevada Construção Actividades de desflores-
tação e desmatagem 

Não danificar as árvores e arbustos localizados na periferia da 
área a desmatar, evitando-se a colisão das máquinas que operam 
nas zonas de trabalhos com as árvores e arbustos, mediante a 
delimitação de uma faixa de protecção não inferior a 1 m 

Minimizar intervenções com flora e vegetação Bio-ecologia Média a elevada Construção 

Recolher selectivamente os resíduos eventualmente recicláveis, 
como plásticos, papel e cartão e resíduos metálicos e enviá-los 
para o sistema de recolha municipal, bem como os resíduos 
equivalentes a sólidos urbanos. 

Evitar situações de contaminação de solos e água 
Resíduos 

Contaminação de solos e águas 
subterrâneas 

Elevada Construção /  Explo-
ração 

Efectuar a recolha de óleos usados dos veículos e maquinaria uti-
lizada na obra, enviando estes resíduos, classificados como peri-
gosos, para tratamento por empresas devidamente licenciadas 

Evitar situações de lixiviação de poluentes e a pro-
gressão no meio hídrico 

Resíduos 
Contaminação de Solos e Águas 

Subterrâneas 
Elevada Construção 

Em caso de derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras 
substâncias, remover imediatamente a camada de solo afectada e 
promover o seu encaminhamento para destino final adequado 

Evitar situações de lixiviação de poluentes e a pro-
gressão no meio hídrico 

Resíduos 
Contaminação de Solos e Águas 

Subterrâneas 
Elevada Construção /  Explo-

ração 

Gestão de efluentes e 
resíduos sólidos 

No final da obra, retirar o estaleiro e todos os resíduos resultantes 
da fase de construção Repor o mais possível a situação inicial  Resíduos Média Desactivação 
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QUADRO 4 
Síntese das medidas de minimização (cont.) 

ACTIVIDADE / TIPO 
DE INTERVENÇÃO 

MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS 
TEMÁTICAS 

EFICÁCIA FASE DE 
APLICAÇÃO 

Gestão de efluentes e 
resíduos sólidos (cont.) 

Controlar a quantidade dos efluentes com vista à detecção de 
eventuais fugas Evitar a contaminação dos meios hídricos e solos 

Qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas 

Contaminação de solos 
Elevada Exploração 

Manusear os óleos usados de acordo com as normas previstas na 
legislação em vigor (Decreto-Lei nº 88/91, de 23 de Fevereiro, 
Portaria nº 240/92, de 25 de Março e Portaria nº 1 028/92, de 5 
de Novembro 

Limitar eventuais derrames susceptíveis de provo-
car a contaminação dos solos 

Contaminação de Solos e Águas 
Subterrâneas Elevada Exploração 

Manter os equipamentos a utilizar, bem como os veículos de 
transporte, em conformidade com a legislação aplicável referente 
à potência sonora máxima a emitir por este tipo de equipamentos

Evitar  /  reduzir a incomodidade causada pelos tra-
balhos de construção e pelo transporte de pessoas e 
materiais nos receptores afectados 

Ambiente Sonoro 
Sócio-Economia Média a elevada Construção 

Proibir a utilização de sinais sonoros nas imediações das povoa-
ções e das habitações isoladas identificadas na área abrangida 
pelo Projecto 

Evitar /  reduzir a incomodidade causada pelos tra-
balhos de construção nos receptores afectados 

Ambiente Sonoro 
Sócio-Economia Média a elevada Construção 

Restringir as actividades de construção com maior incomodidade 
sonora nos períodos nocturnos e ao domingo 

Evitar  /  reduzir a incomodidade causada pelos tra-
balhos de construção nos receptores afectados 

Ambiente Sonoro 
Socio-Economia Média a elevada Construção 

Viaturas / equipamentos 
afectos às actividades de 
construção / exploração  

Parquear viaturas em local pavimentado e com drenagem eficaz 
e seleccionar vias de circulação, localizadas tão afastado quanto 
possível das linhas de água próximas 

Evitar a contaminação dos meios hídricos Qualidade das Águas Superficiais Elevada  

Nos novos traçados da rede viária e na melhoria da actual , pre-
ver a construção de órgãos de drenagem, em casos específicos 
relevantes 

Minimizar as acções nefastas nas águas superficiais 
nos períodos de elevados caudais e a possibilidade 
de transferência para o meio hídrico de produtos 
potencialmente poluentes 

Geologia, Hidrogeologia: Quali-
dade das Águas Superficiais Média Projecto e de obra 

Recuperar a vegetação natural de valas e sebes, alteradas com a 
concretização do projecto; fomentar a recuperação da vegetação 
natural junto a canais e linhas de água através do plantio, sempre 
que possível, de árvores como freixos-de-folha-estreita (Fraxinus 
angustifolia), choupos-negros (Populus nigra) e ulmeiros (Ulmus 
minor) 

Prevenir a erosão, nomeadamente durante as cheias 
 

Ecologia Média Construção 

Alargar a plantação de árvores entre o Paul e a maracha do Tejo 

Facilitar a circulação de animais entre estas duas 
grandes estruturas arbóreas, favorecendo principal-
mente os mamíferos de pequeno e médio porte e as 
aves terrestres em geral 

Ecologia Elevada Construção 

Melhoria / reforço /  
 / manutenção das 

Infraestruturas 
projectadas 

Limpar regularmente e verificar o estado de funcionamento da 
rede de enxugo e drenagem, do sistema de regularização do rio 
Almonda e das estruturas de controlo de cheias.  

Facilitar o escoamento do excesso de água e de 
outros poluentes, e a redução da mineralização dos 
solos 

Geologia, Hidrogeologia; Quali-
dade das Águas Superficiais; Pai-

sagem 
Elevada Exploração 
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QUADRO 4 
Síntese das medidas de minimização (cont.) 

ACTIVIDADE / TIPO 
DE INTERVENÇÃO MEDIDA OBJECTIVO ÁREAS 

TEMÁTICAS EFICÁCIA FASE DE 
APLICAÇÃO 

Executar sondagens arqueológicas de caracterização Efectuar ajustes eventuais no Projecto Patrimonio Média Projecto de execução Melhoria/reforço/ 
/manutenção das 
Infra-estruturas 

projectadas (cont.) 
Efectuar o acompanhamento arqueológico Identificar elementos patrimoniais não identificados 

em fase de Projecto Patrimonio Média Construção 

Reorganização da estru-
tura predial Conservar in situ as ocorrências identificadas na área de Projecto Preservar os elementos patrimoniais classificados Patrimonio  Exploração 

Requalificação paisagís-
tica 

Recuperar paisagisticamente todas as áreas directa e indirecta-
mente afectadas pela obra 

Repor as condições naturais existentes antes do pro-
jecto Paisagem; Solos; Ecologia Média a elevada Desactivação 

Sensibilização dos agri-
cultores 

Realizar acções de formação e esclarecimento junto dos agricul-
tores para difusão das técnicas e boas práticas agrícolas, acom-
panhadas por folhetos e brochuras informativas, com implemen-
tação, nos campos existentes, das boas práticas agro-ambientais 

Melhorar as práticas agrícolas visando a redução de 
afectações ambientais 

Geologia, Hidrogeologia; Quali-
dade das Águas Superficiais; 

Solos; Sócio-economia 
Elevada Exploração 

Sensibilização dos traba-
lhadores 

Sensibilizar os trabalhadores e encarregados afectos à obra para a 
adopção de procedimentos correctos de higiene e de cumprimen-
to de normas de segurança, bem como de procedimentos ambien-
talmente adequados. 

Evitar a ocorrência de acidentes, quer ambientais, 
quer pessoais 

Solos, Recursos Hídricos; Sócio-
economia; Resíduos Elevada Construção 

Contratar sempre que possível mão-de-obra local e recorrer a 
empresas da região especializadas na prestação de serviços agrí-
colas 

Compensar a população residente pela afectação do 
Projecto; fomentar o associativismo entre os popu-
lares 

Socio-economia Média a elevada Construção/ Explo-
ração 

Desenvolver esforços significativos no sentido de informar a 
população residente da forma mais completa possível, sobre as 
realidades do investimento 

Esclarecer a população local sobre o Projecto Socio-economia Média a elevada Construção 

Fornecer, em locais apropriados, meios adequados de informa-
ção, para que o residente possa compreender e perceber melhor 
as realidades apresentadas 

Esclarecer a população local sobre o Projecto Socio-economia Média a elevada Construção 

Interacção com popula-
ção local 

Difundir amplamente, no local, a informação sobre o fenómeno e 
as questões do empreendimento, devidamente explicadas Esclarecer a população local sobre o Projecto Socio-economia Média a elevada Construção 
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A necessidade de monitorização das águas subterrâneas visa controlar atempadamente qualquer 
alteração ocasionada por situações de derrames acidentais e/ou de introdução de elevadas concen-
trações de produtos contaminantes no solo. Saliente-se que deverá ser efectuada uma primeira cam-
panha antes do início da exploração do Projecto, que permita estabelecer uma correcta caracteriza-
ção da situação actual. 

A monitorização ao nível da ecologia, baseia-se na sensibilidade das manchas de vegetação natural 
existentes, nomeadamente árvores de grande porte, sebes, algumas manchas de vegetação aquática 
(e.g., canaviais) e galerias ripícolas que são afectadas durante a fase de obra. Posteriormente, será 
necessário avaliar a eficácia das medidas de recuperação protagonizadas. O programa de monitori-
zação relativo à fauna deverá permitir compreender e quantificar as afectações resultantes do 
desenvolvimento e exploração deste projecto, nomeadamente no que se refere às afectações das 
estruturas lineares (sebes e galerias) e dos níveis de água na RNPB e no caniçal situado na vizi-
nhança da ETAR de Riachos. 

Revela-se ainda importante a divulgação das medidas agro-ambientais junto da população agrícola, 
o que irá certamente contribuir para a preservação e conservação dos corredores fluviais e das suas 
componentes. 

Salienta-se a necessidade de se efectuar um correcto acompanhamento ambiental das obras pre-
vistas, que permitirá, também, a identificação, em tempo útil, de medidas mitigadoras adicionais e a 
eventual correcção das medidas identificadas e adoptadas. 

9 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os impactes do Projecto na fase de construção serão significativamente reduzidos pela adopção das 
medidas de minimização propostas. Deverá, também, e tal como proposto, ser efectuado um acom-
panhamento ambiental da obra para que essas medidas minimizadoras sejam devidamente executa-
das. Fundamental também para o bom sucesso do Projecto é a implementação do Programa de 
Monitorização proposto, de forma a avaliar os reais impactes da exploração do Projecto e a definir 
medidas da boa gestão do empreendimento que permitam o controlo e diminuição dos impactes a 
ele associados. Por outro lado, uma correcta monitorização permitirá um conhecimento mais apro-
fundado do ambiente envolvente, que servirá de base para a definição de futuros projectos a imple-
mentar na zona. 

 




