COBA
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO MIRA
AUTOMATIZAÇÃO DO BLOCO DE REGA XIV
PROJECTO DE EXECUÇÃO
VOLUME 6 - ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

TOMO 2 - RESUMO NÃO TÉCNICO

1 - INTRODUÇÃO
1.1 - ASPECTOS GERAIS
No Resumo Não Técnico, documento que integra o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do
Projecto de Execução da Automatização do Bloco de Rega XIV, o qual se enquadra no
Aproveitamento Hidroagrícola do Mira, apresentam-se os principais aspectos da avaliação
ambiental efectuada; a sua elaboração tem por principal objectivo apoiar a participação pública
no processo de Avaliação de Impacte Ambiental.
A entidade proponente da presente intervenção é a Associação de Beneficiários do Mira
(ABM) e a entidade licenciadora é o Instituto de Desenvolvimento Rural e de Hidráulica
(IDRHa), sendo o projecto autorizado pelo Ministro da Agricultura e Pescas.
Os estudos ambientais desenvolvidos foram efectuados de acordo com a legislação em vigor
em matéria de Avaliação de Impacte Ambiental, tendo como principais objectivos os seguintes:
♦

definir as principais condicionantes ambientais à implementação do projecto,
estabelecendo para tal o quadro ambiental de referência;

♦

proceder à identificação, caracterização e avaliação dos impactes ambientais
associados à construção e exploração do empreendimento;
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♦

contribuir para uma harmoniosa inserção do projecto no ambiente da área em estudo
através de indicação de recomendações e medidas de minimização dos impactes
negativos e positivos identificados;

♦

sustentar a avaliação ambiental do Projecto de Execução da Automatização para o
Bloco de Rega XIV, cumprindo as determinações emanadas do Proponente, bem como
aquelas legalmente em vigor no âmbito da avaliação ambiental de projectos,
nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, assim como as normas técnicas
estabelecidas na Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril;

♦

apoiar o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).

Para o estudo, com o devido detalhe, de cada um dos aspectos ambientais (hidrogeologia,
sócio-economia, paisagem, ecologia, clima, geologia e geomorfologia, recursos hídricos, solos,
ocupação do solo, ordenamento do território, qualidade do ar e ruído) envolveram-se, na
realização do EIA, técnicos das diversas especialidades conferindo ao estudo a abordagem
multidisciplinar requerida.

1.2 - ENQUADRAMENTO DOS ESTUDOS AMBIENTAIS
Apesar de se reconhecer a importância social e económica de um empreendimento desta
natureza, e sobretudo nesta área que se debate, com fortes constrangimentos função de quase
total inexistência de condições de emprego e, consequentemente, de fixação da população
local, admite-se a classificação da área de estudo sob diversos regimes de conservação da
natureza colocam restrições muito significativas ao desenvolvimento deste projecto.
É assim que encontrando-se o empreendimento em apreço abaixo dos limiares definidos na
legislação de AIA em vigor, que se submetem a parecer do Instituto de Conservação da
Natureza, autoridade competente para o licenciamento ambiental do empreendimento em
função dos estatutos de conservação da natureza, que determina, face à natural complexidade
de tomada de decisão, a sua avaliação no âmbito da legislação de Avaliação de Impacte
Ambiental.
Neste novo contexto foi então desenvolvido o respectivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
cujo Resumo não Técnico ora presente fez parte integrante, visando a avaliação integrada do
empreendimento (e não apenas ecológico) no que respeita à respectiva viabilidade e interesse
ambiental sem descurar as questões económicas e sociais de suporte ao desenvolvimento
sustentado da área em apreço.
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2 - PROJECTO
2.1 - LOCALIZAÇÃO
O Bloco de Rega XIV ora em avaliação situa-se no litoral Oeste do Algarve, no Distrito de
Faro, concelho de Aljezur e freguesia de Odeceixe, conforme se pode observar nas Figuras
1 e 2.

FONTE: Mapa das estradas do Portugal

Figura 1 - Localização Geral do Bloco XIV do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira
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Figura 2 - Planta de Localização do Bloco de Rega XIV
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2.2 - ANTECEDENTES, JUSTIFICAÇÃO E OBJECTIVOS DO EMPREENDIMENTO
Os projectos do aproveitamento hidroagrícola do Mira iniciaram-se na década de 60, com o
início da exploração e conservação em 1970.
Em Janeiro de 1991 a gestão foi entregue à Associação de Beneficiários do Mira (ABM), com
sede em Odemira, criada para o efeito por Alvará de 10 de Agosto de 1970.
Após mais de 30 anos de funcionamento, a intensidade de exploração da área beneficiada
continua bastante reduzida, registando-se que, dos 12 000 ha considerados regáveis e
consequentemente infra-estruturados, apenas são regados cerca de 6 400 ha (dados de 2002).
Efectivamente, a intensidade do regadio tem ficado aquém das expectativas, situação que se
deve em parte, à relativa pouca fiabilidade do sistema de rega instalado, quer pelo
funcionamento por gravidade, quer por degradação de algumas infra-estruturas, que leva
muitos dos agricultores a não aderirem ou mesmo a desistirem; tal situação é aparentemente
corroborada pela existência de forte implantação de regadios em áreas adjacentes aos
espaços infra-estruturados, mediante a captação directa de água no canal do Rogil.
Para além dos aspectos referidos, que evidenciam a desadequação do sistema actual às
exigências de uma agricultura que se pretende moderna e competitiva (com baixos custos de
produção e menor dependência dos factores climáticos), assiste-se também a uma fraca
racionalização de investimentos públicos expressivos cuja realização visava a criação de
condições locais de fixação de população, mediante a criação de emprego, para além da
valorização económica e social que iniciativas desta natureza pretendem assegurar.
Neste contexto, torna-se extremamente importante realizar uma reabilitação do perímetro,
englobando não apenas a recuperação das infra-estruturas de distribuição de água, mas
também a adopção de tecnologias de rega mais adaptadas às condições existentes,
nomeadamente através de métodos de rega por aspersão e localizada, tal como tem vindo a
ser a evolução ao longo dos tempos no perímetro e em todas as áreas regadas no contexto
nacional.

2.3 - DESCRIÇÃO GERAL
Este projecto insere-se nos objectivos da Associação de Beneficiação do Mira (ABM) visando a
beneficiação e modernização gradual das infra-estruturas do perímetro de rega do Mira, de
forma a proporcionar uma agricultura mais produtiva e uma utilização mais racional da água
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proveniente da albufeira de Santa Clara no rio Mira, conduzida através do canal do Rogil.
Neste âmbito, já foram efectuadas as obras de modernização e reabilitação do Bloco de Rega
XI.
A água utilizada para rega do Bloco é originária da albufeira de Sta. Clara, sendo conduzida,
através do canal de Odeceixe, até ao reservatório de Mil Fontes, onde é efectuada uma
regularização da água. Saída deste reservatório a água segue pelo canal do Rogil, a céu
aberto, até ao Bloco XIV, onde é distribuída por outros canais de rega, situados neste bloco,
regando os campos envolventes.
O presente projecto efectua uma proposta de redefinição dos limites do Bloco de Rega XIV,
que se traduzem essencialmente no seguinte:
♦

acerto dos limites na área actualmente beneficiada, situada a poente do canal do Rogil,
com base na verificação da ocupação actual do solo (a qual resulta no essencial de
ferramentas cartográficas e geográficas);

♦

expansão do regadio por uma área, de 202 ha, situada a nascente do canal do Rogil,
em terrenos com cota mais elevada do que este canal, área essa que se encontra, já
actualmente, na sua totalidade afecta a uso agrícola, este maioritariamente com
regadio exercido em condições indirectas, e consequentemente deficitárias, a partir das
infra-estruturas de rega do Mira.

Em síntese, a área total delimitada para o Bloco de Rega XIV objecto da presente
reabilitação/beneficiação envolve um total de 594 ha, conforme se pode visualizar na Figura 2.
No bloco em estudo, a actividade agrícola congrega as culturas de regadio como o milho para
grão e para forragem, dominando as hortícolas regadas, a partir das infra-estruturas existentes.
A origem da água para regar é a albufeira de Santa Clara, localizada no rio Mira, a partir da
qual podem ser disponibilizados 240 x 106 m3 para rega e outros fins não agrícolas.
Delimitadas as áreas abrangidas pelo bloco de rega, a reabilitar conforme anteriormente
referido, definiram-se unidades de rega e a localização dos hidrantes segundo os critérios já
apresentados, foi feito o estudo do traçado das redes de rega dos dois sub-blocos, e definidas
as condições de execução do Reservatório e da Estação Elevatória que sustentam o novo
sistema, adicionalmente considerou-se a reabilitação do sistema de drenagem, bem como de
rede viária, sendo que neste caso apenas estará em causa a execução de 2 caminhos num
total de 1,5 km de vias novas.
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A rede secundária de rega para o bloco terá um desenvolvimento total de cerca de
16,5 km, 11,6 km das quais no bloco existente, e 4,9 km na área de expansão.
Foi contemplado um reservatório de regularização do Bloco XIV, com uma Estação Elevatória
adjacente, que terá a função de armazenar o volume de água aduzido pelo canal do Rogil,
quando este é excedente, e o de proporcionar capacidade de armazenamento para os
consumos de ponta, que se estima que venham a ser mais elevados do que actualmente, e
ainda o seu fornecimento, por elevação dos caudais ao sistema de rega a instalar,
assegurando o fornecimento de água sob pressão.

Figura 3 - Implantação do Reservatório e Estação Elevatória
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A rede de drenagem superficial do Bloco de Rega XIV apresenta 8 colectores assumindo um
desenvolvimento total de cerca de 7,9 Km, cujo aspecto geral pode ser visualizado na
Fotografia 1; esta rede não será alterada .

Fotografia 1 - Aspecto Geral da Área de Rega e Valas de Drenagem

No interior do bloco de rega detectou-se que os caminhos se encontram, de um modo geral,
em bom estado de conservação. Os caminhos agrícolas principais foram objecto de obras nos
últimos anos, nomeadamente os que se localizam próximo das povoações. Estes caminhos
possuem um revestimento em macadame e larguras que variam entre 4 e 5 m.

Fotografia 2 - Caminho Agrícola a Ser Reabilitado
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A reabilitação da rede viária no Bloco de Rega IV resume-se assim a dois caminhos
secundários que serão dotados de uma plataforma total de 5 m e que compreende uma
extensão máxima global de 1,5 km.

3 - CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DA REGIÃO
O Bloco de Rega XIV situa-se próximo do litoral atlântico, na região do Algarve, mais
concretamente no concelho de Aljezur, freguesia de Odeceixe.
A área de Intervenção Directa (AID) do projecto encontra-se sensivelmente delimitada: a SW
pela EN120, a leste por caminhos rurais (lugares do Brejo Chabouco, Monte da Viana e
Parreiras), a norte pelo vale da ribeira de Seixe, a oeste pela costa rochosa e a sul por um
caminho rural, que se desenvolve paralelamente ao Barranco de Maria Vinagre.
As localidades mais próximas são Odeceixe e a Aldeia Nova do Concelho (a norte) e Maria
Vinagre, a sul.
Nesta área o presente projecto visa proceder à reabilitação e modernização das infraestruturas existentes, de forma a aumentar a eficiência, quer em termos de gestão de recursos,
quer em termos económicos e de rendimento das culturas aí praticadas. Actualmente grande
percentagem da área regada encontra-se equipada com sistemas de rega localizada,
destinando-se sobretudo à produção de hortícolas e horto-industriais. Na cultura do milho já se
utiliza com alguma frequência os “center-pivots”.
De acordo com a classificação do clima baseada nos critérios convencionais, o clima da região
classifica-se como sendo tipicamente temperado de influência oceânica (temperatura média
anual 15º C), moderadamente chuvoso (ocorrendo a maior parte da precipitação em Janeiro
e a menor em Agosto), e húmido (com um valor médio anual de 80 % de humidade relativa do
ar).
No que respeita à geomorfologia do perímetro em estudo, o relevo exibe características mais
ou menos constantes que dependem da ocorrência das litologias predominantes,
nomeadamente rochas metamórficas de natureza xisto-grauváquica, na encosta sul da Ribeira
de Seixe e encostas do Barranco de Maria Vinagre, e formações sedimentares, que ocupam a
restante área do aproveitamento hidroagrícola.
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A área do bloco de rega em estudo, enquadra-se na denominada peneplanície alentejana.
Apresenta declives suaves, com vales encaixados, quer se trate de barrancos, quer de linhas
de água de bacias hidrográficas mais importantes, como é o caso do vale da ribeira de Seixe.
Na área do aproveitamento hidroagrícola os solos de maior produtividade ocorrem nos vales
aluvionares das linhas de água mais importantes, como se pode verificar, na área de estudo,
para a Ribeira de Seixe.
Quanto a Charneca, que tipifica a área do bloco, predominam os podzóis, que apresentam
limitações produtivas devido à camada impermeável que apresentam em profundidade, o que
lhes confere deficientes condições de drenagem e, consequentemente, reduz a produtividade
dos solos.
No que concerne aos recursos hídricos, o Bloco XIV ora em avaliação é limitado a Oeste pela
costa Atlântica, sendo a orientação predominante das linhas de água Este-Oeste, com origem
na serra e desaguando, ou no oceano, ou em outras linhas de água com orientação
semelhante.
O bloco de rega XIV desenvolve-se insere-se entre a ribeira de Seixe (a Norte) e o barranco de
Maria Vinagre (a Sul), sendo que ambas se inserem na Região Hidrográfica N.º 5 - Algarve e
desaguam directamente no mar.
Quanto à qualidade das águas superficiais, de acordo com os parâmetros analisados, pode
concluir-se que a água que rega o Bloco XIV, ou seja, a água proveniente da estação de Sta.
Clara, apresenta boa qualidade para este fim, cumprindo também os objectivos ambientais de
qualidade mínima de águas superficiais.
Quanto à água da ribeira de Seixe, ainda que a mesma, de acordo com os parâmetros
analisados, cumpra os objectivos ambientais de qualidade mínima de águas superficiais,
parece apresentar problemas de qualidade de origem bacteriológica, possivelmente associado
a contaminação de efluentes domésticos, em função dos teores detectados em termos de
coliformes fecais, o que compromete a sua utilização para rega.
Em termos ecológicos, a área de estudo insere-se numa zona litoral rural, com ocupação
humana tradicionalmente agrícola, onde a modificação dos habitats devido as actividades
humanas é notória em praticamente toda a área de estudo, para a maior parte das estruturas
vegetais aí encontradas.
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A área de estudo e de enquadramento encontra-se actualmente submetida a diversos estatutos
de conservação da Natureza, quer de incidência nacional, quer europeia.
Contudo, de acordo com a avaliação exaustiva efectuada, considera-se que os valores em
causa e que conferem a elevado valor florístico, o que se deve essencialmente à presença
dos habitats classificados e prioritários, que ocorrem nas formações dunares e de
escarpa rochosa, na orla da área de intervenção directa afecta ao Bloco XIV; de facto este,
que consiste na área de intervenção propriamente dita, apresenta baixo valor conservacionista
e ecológico, resultado de uma agricultura orientada para produções elevadas, assente no
regadio.
De acordo com informação emanada das entidades competentes, da análise realizada,
considera-se que em termos de qualidade do ar e ambiente sonoro, não foram identificadas
fontes pontuais de disfunção ambiental, quer relacionadas com indústria (com repercussões
exteriores ao edifício da unidade industrial), quer com eixos viários, uma vez que na área em
estudo domina uma ocupação rural
Na Figura 4. distinguem-se os seguintes habitats para a área de estudo.
De facto a única fonte de poluição que poderá ser considerada, e que se prende com a
principal via rodoviária da região, devido ao tráfego automóvel que nela circula, sobretudo no
Verão e fins de semana, é a EN120, a qual se desenvolve muito próximo do Bloco de rega XIV,
mais precisamente cerca de 500 m a Nascente da área de expansão.
No que respeita à paisagem, é possível referir a inserção da área de estudo na Unidade de
Paisagem (UP) do “Litoral Alentejano e Vicentino”, e sub unidade Planície Litoral que, em
termos biofísicos, integra uma extensa área ainda pouco adulterada nos seus aspectos
naturais, que evidencia uma elevada sensibilidade paisagística.
Aqui e, ao longo da costa, área classificada como, Parque Natural domina uma paisagem em
que intercalam as falésias, as areias e os sistemas dunares. Para além do mar, existem linhas
de água que originam lagoas temporárias na época das chuvas e, a juntar a estas, encontramse algumas áreas húmidas e estuários, como por exemplo, da Bordeira-Carrapateira, de Aljezur
e de Odeceixe.
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Figura 4 - Habitats e Espécies Classificadas para a Envolvente do Bloco XIV
(Adaptado de ICN, 2005)
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Em termos sócio-económicos a área de estudo insere-se na região do Algarve, mais
precisamente no concelho de Aljezur, que se caracteriza por uma ocupação humana dedicada
à agricultura tradicional, sustentada numa relação de equilíbrio entre o Homem e a Natureza com pinhais de contenção das areias dunares junto às arribas que protegem, igualmente, os
campos de cultivo dos fortes ventos de noroeste.
O concelho de Aljezur, constituído por 4 freguesias (Aljezur, Bordeira, Odeceixe e Rogil)
apresentava em 2001 uma população residente de 5 288 Hab. que representavam 1,3 % da
população da região Algarve.
A freguesia de Odeceixe, onde de desenvolve o empreendimento, situa-se a 18 km da sede
do concelho, fazendo extrema com o distrito de Beja. Esta freguesia, caracteriza-se por ser,
segundo a Tipologia das Área Urbanas (DGOTDU), uma ”área predominantemente rural”, como
aliás o atesta a sua densidade populacional (20 hab./km2).
Comparativamente com a região do Algarve, o concelho de Aljezur, e a freguesia de Odeceixe
apresentam uma população activa no sector primário muito superior à da Região onde se
inserem (6,1%), evidenciando a importância deste sector na região em estudo, associado à
presença do Perímetro de Rega do Mira, e do Perímetro de Emparcelamento da Várzea de
Aljezur, no que respeita à agricultura, bem como à pesca, que em Aljezur é ainda uma
actividade com algum significado.
De facto o concelho de Aljezur enferma de vários factores de retracção de actividade
económica, constituindo-se como unidade duplamente repulsiva face aos mais importantes
factores que dinamizam a actividade económica a nível nacional:
♦

a distância face ao aglomerado urbano-industrial Lisboa-Setúbal, determina que só
muito secundariamente a área beneficia dessa influencia;

♦

a periferização face aos processos de crescimento urbano-turistica da região algarvia,
que se concentra no eixo Faro-Portimão, com franjas de influência a Tavira-Loulé e
mais remotamente a Vila do Bispo/Vila Real de Santo António, só dificilmente
englobando as franjas marginais da região que se desenvolvem para Norte, como é o
caso de Aljezur.

Relativamente ao Bloco, cujos 594,4 ha representam uma parte dos cerca de 10% de
empreendimentos de rega do concelho onde se insere, verifica-se que assume uma
importância muito particular no contexto concelhio na medida em que envolve 108
proprietários, na maior parte na condição de produtor autónomo, identificando-se no entanto, a
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existência de 2 sociedades e 1 empresa, que ocupam os maiores prédios do Bloco, em toda a
faixa central do mesmo, sendo que, na maior parte, o seu rendimento provém quase
exclusivamente da actividade da exploração, salientando-se assim a importância da actividade
agrícola para os produtores do Bloco, tanto para os produtores autónomos, como para os
empresários e sociedades.
Em termos de uso do solo, a área de influência do projecto em apreço caracteriza-se pela
predominância do uso agrícola, essencialmente em regime de culturas temporárias, coexistindo
áreas de regadio, áreas de sequeiro e área de expansão, alternadas com culturas de regadio
consoante as disponibilidades hídricas anuais, na medida em que este local ainda não se
encontra munido de um sistema de rega que permita a prática consistente das culturas de
regadio.
Numa percentagem significativamente menor, identificam-se ainda áreas de uso florestal e
terrenos incultos, sendo que estes, na área de expansão resultam maioritariamente de antigas
áreas agrícolas actualmente isentas de qualquer utilização, mas que no entanto, a avaliar pelo
grau de crescimento do mato, que se encontra ainda bastante baixo, não aparentam ter sido
abandonados há mais de três anos.
Já quanto às expectativas de desenvolvimento territorial, sustentadas em instrumentos de
gestão territorial e de sustentação do desenvolvimento bem como na definição de Reserva
Agrícola Nacional, privilegia-se claramente a manutenção e intensificação dos usos agrícolas
onde os mesmos ocorrem, sustentados em sistemas de gestão mais eficazes e produtivos, que
asseguram melhores condições de vida, a par de uma adequada gestão ambiental do sistema
produtivo.
Contudo não deixa de se referir que nesta área se identificam diversos estatutos de
conservação da natureza, que de alguma forma estarão em oposição com a intensificação da
produção agrícola.
Quanto a áreas de uso condicionado refere-se que a totalidade da área de estudo se encontra
classificada ao abrigo dos regimes da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e muito marginalmente
de Reserva Ecológica Nacional (REN) e Domínio Público Hídrico (DPH), devido ao valor
agrícola dos solos em função de condições de salvaguarda associadas a infiltração das
águas e regime de cheias.
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A nível patrimonial, é de registar a ausência de registos de ocupação destas áreas desde
tempos ancestrais, não se tendo identificado elementos patrimoniais relevantes na área em
apreço.

4 - PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS
Impactes Ambientais são todas as alterações relevantes, directas ou indirectas, que podem ser
introduzidas nas características do ambiente de uma determinada região, associadas à
implementação de uma acção determinada, ou de um empreendimento específico.
A identificação e avaliação dos impactes, que constitui etapa fundamental do EIA, visa avaliar
as alterações que o Projecto de automatização do aproveitamento Hidroagrícola do Bloco XIV
poderá induzir nos quadros natural e social do meio em que se insere.
Na avaliação desenvolvida interessa ter presente que:
♦

2/3 da área a beneficiar é já actualmente infra-estruturada, mas o sistema instalado
encontra-se obsoleto, sendo responsável por inúmeras perdas, pouca fiabilidade de
rega e consequentemente abandono da actividade agrícola;

♦

1/3 da área a beneficiar será objecto de infra-estruturação, mas respeita a uma área
que apresenta já inúmeros sistemas de regadio, sustentados por pressão a partir de
bombagem do canal de rega; estes encontram as suas expectativas condicionadas,
face à prioridade que se dá ao bloco infra-estruturado, no fornecimento de água, em
condições de escassez.

Grosso modo, os impactes negativos mais relevantes estarão associados à construção das
infra-estruturas rurais, e prendem-se com a necessidade de se realizarem escavações e
movimentação de terras, as quais induzem diversos impactes nomeadamente no que respeita
a: destruição e degradação de habitats, realização de desmatação, realização de
terraplenagens, consideração de depósitos temporários de materiais sobrantes, movimentação
de veículos afectos à obra, produção de ruído e poluição atmosférica no decurso das obras,
degradação das condições de habitabilidade na faixa adjacente às zonas de obra e eventual
afectação de elementos não identificados do património cultural.
Durante esta fase de construção também se identificam impactes positivos, ainda que
temporários e pouco significativos, relacionados com a dinamização temporária da economia,
com aumento da oferta de postos de trabalho, essencialmente no sector da construção civil,
com implicações indirectas noutros sectores de actividade, para além do aumento pontual do
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rendimento dos agricultores devido a expropriações e/ou indemnizações das áreas a serem
permanente ou temporariamente afectadas pelas obras.
Genericamente, estas ocorrências, devido ao seu carácter temporário, não são susceptíveis
de causar impactes significativos, requerendo contudo uma avaliação cuidada, nomeadamente
atendendo às particularidades do projecto e locais sobre os quais terá influência.
Nesta fase torna-se também importante referir a incidência de impactes positivos relacionados
maioritariamente com as condições sociais e económicas locais e que respeitam a:
♦

aumento da oferta de emprego afecta a actividades do sector de construção civil;

♦

aumento do rendimento das famílias quer pelo emprego, quer por eventuais processos
de expropriação e/ou aumento do potencial do valor dos terrenos;

♦

dinamização local da economia em função do acréscimo da mão-de-obra com
incidência particular nos sectores de hotelaria / restauração e serviços de apoio à
população;

♦

criação de expectativas positivas relativamente à dinamização da actividade agrícola e
incidências associadas.

Em síntese, durante os trabalhos de construção das diversas infra-estruturas já descritas, são
expectáveis impactes que, de acordo com o tipo de infra-estruturas e com as repercussões que
a edificação das mesmas poderá infligir sobre o meio, serão na generalidade de magnitude e
significância reduzida.
Já na fase de exploração, identificam-se na generalidade impactes positivos, de incidência
local e regional, directos e indirectos, de magnitude moderada a elevada, significativos e
cumulativos identificados como prováveis, os quais estarão associados a:
♦

aumento da fiabilidade de respostas dos sistemas de regadio, particulares e colectivos
instalados;

♦

dinamização da economia em função de uma maior produtividade assegurada pelas
melhores condições de exploração agrícola;

♦

aumento do emprego a nível local, quer directamente na actividade agrícola, quer
indirectamente nas actividades de apoio e relacionados com a mesma.

Contudo, à dinamização da economia associam-se impactes que podem ser considerados
negativos mas que, não sua maior parte, dependem dos comportamentos e atitudes dos
agricultores, nomeadamente:
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♦

modificação de habitats actualmente existentes com a criação de outros com reflexo na
abundância e composição de espécies faunísticas habituais na área intervencionada;

♦

impactes temporários associados a obras de manutenção e limpezas dos canais e
condutas, afectando as faixas directamente intervencionadas com as estruturas
construídas e envolvendo materiais sobrantes e áreas de apoio a essas intervenções
(ainda que de dimensão no geral reduzida);

♦

eventual aumento de uso de agro-químicos;

♦

dinamização da actividade agrícola intensiva em áreas com estatuto de protecção ao
abrigo de objectivos de conservação da natureza.

Mas, à maior fiabilidade de fornecimento de água às culturas e em condições de gestão mais
adequada deste recurso, poderá ter um efeito positivo, quer ao nível de uma maior
racionalização do uso da água (minimizando perdas significativas que actualmente se
registam), quer no que respeita ao uso mais racional de agro-químicos, podendo incidir em
aumentos de produtividade sem causar proporcionais aumentos destes produtos.
Em síntese, na fase de construção identificam-se maioritariamente impactes negativos, contudo
de reduzida magnitude e pouco significativos, associados à perturbação induzida pelas obras,
enquanto que na fase de exploração se identificam globalmente impactes positivos
relacionados com a melhoria das condições de produção mas, em contraponto, registam-se
incidências negativas devido à intensificação da produção agrícola em áreas para as quais se
preconiza a maximização das condições de salvaguarda ecológica.

5 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS
Apesar da reduzida significância dos impactes negativos identificados para a fase de
construção, verifica-se que seria possível diminuir o seu grau de importância, através da
implementação de um conjunto de medidas de controlo, que integram no essencial adequados
procedimentos ambientais em obras de construção civil, consignadas na legislação em vigor
para as diversas matérias em causa.
Por outro lado, considera-se que não deverão ocorrer dificuldades especiais ao nível da sua
implementação, tendo em conta que as medidas propostas neste estudo são aquelas que
habitualmente são consideradas para o controlo dos impactes associados à construção de
empreendimentos desta natureza.
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Assim, para a fase de construção, e de acordo com a magnitude e significância negativa de
alguns dos impactes identificados, preconiza-se o controlo ambiental da obra, por forma a
garantir, o acompanhamento da mesma e assegurar o cumprimento e compatibilização das
medidas ambientais propostas no que respeita à localização e organização de estaleiros,
produção de ruído, salvaguarda do património, de valores ecológicos e outros aspectos,
incluindo as relações com o público.
Relativamente à fase de exploração são indicadas, sobretudo, propostas de controlo dos
impactes nos solos e na qualidade dos recursos hídricos, face ao uso de agro-químicos
normalmente associado a sistemas produtivos de regadio, contribuindo igualmente para
assegurar a melhoria dos sistemas ecológicos, dos recursos hídricos, dos solos e da qualidade
ambiental e de vida, entre outros.
Assim preconizaram-se as seguintes medidas a adoptar na fase de construção:
♦

gestão adequada quanto à localização e operação de áreas de estaleiro e outras de
apoio à obra, dado que será nestes locais que deverão ocorrer maiores perturbações.

♦

minimização ao mínimo indispensável das áreas a serem intervencionadas;

♦

remoção e acondicionamento da terra proveniente de decapagem e das escavações
em todas as áreas intervencionadas, por forma a assegurar a sua posterior reutilização
na recuperação das diversas áreas afectadas pelo empreendimento;

♦

adopção de um conjunto de medidas visando a minimização da produção de ruído e
poeira ou a perturbação na estrutura viária e urbana, entre outras;

♦

imediatamente após a conclusão das obras deverão ser adoptadas diversas medidas
visando a recuperação e reintegração das áreas intervencionadas;

♦

acompanhamento da obra por arqueólogo nas acções de desmatação, decapagem e
escavação, em todas as áreas afectas à intervenção.

Já na fase de exploração são indicadas, no essencial, medidas potencializadoras dos
benefícios e impactes positivos relacionados com a implementação das infra-estruturas
hidráulicas de rega em apreço e, consequente melhoria das condições de produção agrícola,
função da maior fiabilidade conferida à produção, nomeadamente através da melhor
distribuição e uso dos recursos hídricos, as quais se consubstanciam maioritariamente em:
♦

incentivar a adopção do código de Boas Práticas Agrícolas por parte dos proprietários;

♦

promover campanhas de informação e sensibilização dos agricultores que orientem
para uma mais racional utilização de pesticidas, bem com pela utilização de produtos
químicos de menor potencial contaminante;
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♦

desenvolver uma estratégia de gestão da actividade agrícola na área do Bloco de Rega
XIV, que englobe um programa assente nas características da área e nas suas
complementaridades. Este deverá dar relevância às reconhecidas vantagens agrícolas
decorrentes da capacidade de uso do solo e da melhoria das condições para a prática
da actividade agrícola, por forma a contribuir para, uma melhor adequação da
ocupação cultural;

♦

prever medidas que permitam dar resposta cabal à previsível dinamização do sector
agrícola, devidamente acompanhadas pela melhoria das estruturas de apoio à
actividade na área do Bloco, onde a Associação de Beneficiários do Mira detém um
papel determinante;

♦

acompanhamento destas medidas pelas entidades locais, regionais e nacionais que
directa ou indirectamente manifestam interesse nos processos de planeamento e
organização do território;

♦

gestão e articulação das acções a desenvolver no âmbito da exploração do
empreendimento com os planos de ordenamento, quer municipais, quer supramunicipais em vigor;

♦

implementação de um programa de manutenção eficaz, quer dos caminhos, quer,
principalmente das redes de drenagem e de rega, procedendo-se à estabilização dos
taludes e diminuição de sedimentos minimizando as acções de limpeza e manutenção
periódicas, por forma a garantir o escoamento superficial das águas.

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ainda que o presente Resumo Não Técnico não dispense a consulta das restantes peças
escritas e desenhadas que integram o Estudo de Impacte Ambiental para melhor análise das
várias questões abordadas, considera-se que, com a implementação das medidas
recomendadas e com uma correcta gestão do sistema, o Projecto de Execução da
Automatização para o Bloco de Rega XIV poderá, assumir-se progressivamente como,
ambientalmente mais equilibrado quando comparado com a situação actual, contribuindo ainda
como elemento de gestão da actividade rural a nível local, com repercussões não
desprezáveis, como factor de desenvolvimento da actividade agrícola, situação que trará
benefícios sociais e económicos às populações que dele estão dependentes ou/e que a ele
estão associadas.
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