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1 - INTRODUÇÃO
O Resumo Não Técnico tem como objectivo apresentar, de forma tão clara, simples e concisa
quanto possível, os principais aspectos ambientais considerados no Estudo de Impacte
Ambiental (EIA), relativo ao Projecto de Emparcelamento e Redes de Rega, Drenagem e
Viária do Bloco 6 - Maiorca, actualmente em fase de Projecto de Execução, de onde se
destacam as informações, conclusões e recomendações de maior relevo.
A COBA, S.A., Consultores de Engenharia e Ambiente é a empresa que realizou o presente
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para o proponente, o Instituto de Desenvolvimento Rural
e Hidráulica (IDRHa), sendo a Entidade Licenciadora deste empreendimento o Ministério da
Agricultura e Desenvolvimento Rural e Pescas (MADRP), enquanto entidade titular do
IDRHa.
No âmbito deste estudo foram abordados os aspectos ambientais associados ao projecto de
emparcelamento e infra-estruturação, também designado por Bloco de Maiorca, o qual foi
elaborado pela Equipa do Projecto Mondego, uma extensão do IDRHa no Baixo Mondego. O
presente estudo respeita também à avaliação dos projectos das redes de rega, viária e de
drenagem, elaborado pela Prossistemas, Consultores de Engenharia S.A..
1
1058IAB6 - PROJECTO DE EMPARCELAMENTO E REDES DE REGA, DRENAGEM E VIÁRIA DO BLOCO 6 - MAIORCA. PROJECTO DE
EXECUÇÃO. ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 2. RESUMO NÃO TÉCNICO. REFORMULAÇÃO.

COBA
Para a realização do EIA em apreço foi mobilizada uma equipa pluridisciplinar de técnicos
especializados nos diversos temas abordados, com longa experiência na realização de estudos
ambientais e habituados ao trabalho em conjunto e de forma integrada.
Através de informações existentes sobre a região, assim como através de levantamentos de
campo e de reuniões com o IDRHA e entidades locais, a referida equipa elaborou o EIA, em
cujo Volume 1, designado por Relatório Técnico, SE apresentam informações mais
pormenorizadas sobre as várias matérias que constam deste Resumo.

2 - LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO
O Projecto de Emparcelamento e Redes de Rega, Drenagem e Viária do Bloco 6 - Maiorca
insere-se na Região Centro, sub-região do Baixo Mondego, concelho da Figueira da Foz
(Figura 1).
O Bloco de Maiorca insere-se no Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego o qual
incide fundamentalmente sobre uma faixa territorial que se desenvolve ao longo do vale do
curso de água principal - o rio Mondego - e por algumas ramificações laterais que constituem
os seus afluentes (vales secundários), como os rios Cernache, Ega, Arunca, Foja, Ançã e
Pranto (Figura 2).
O perímetro de emparcelamento inserido no Bloco Hidráulico n.º 6, também denominado
Bloco de Maiorca, tem uma área de superfície agrícola útil de 474,5 ha, estando na sua
totalidade aproveitado para a agricultura, com destaque para o arroz e, marginalmente, para o
milho de regadio e/ou batata.
O perímetro de Maiorca insere-se integralmente no concelho da Figueira da Foz, freguesias
de Maiorca, em mais de 80 % da sua extensão, e Santana (Figura 3).
Na área envolvente do Bloco identificam-se áreas sensíveis nos domínios do património
cultural e natural, nomeadamente o Sítio Classificado dos Montes de Santa Olaia (ou Eulália) e
Ferrestelo, que não serão afectados pela intervenção em apreço.
Outras áreas classificadas identificadas nas imediações respeitam a pauis, nomeadamente do
Taipal, Madriz e Ardila, sendo que aquele que se localiza mais próximo da área de estudo, o
Paul do Taipal, dista cerca de um a dois quilómetros do bloco.
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Figura 2 - Localização Geral do Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego

3 - JUSTIFICAÇÃO
MONDEGO

E

ANTECEDENTES

DO

PROJECTO

DO

BAIXO

A agricultura na zona do Baixo Mondego é uma actividade já secular e, apesar de ter solos de
grande potencial, sempre se confrontou com graves problemas, dos quais se destacam:
♦

Cheias violentas e frequentes, sujeitando o vale a inundações prolongadas e a um
processo de assoreamento continuado;

♦

acentuada variabilidade sazonal e anual de caudais;

♦

elevadas taxas de deposição de material sólido de arrastamento, atingindo valores
médios de cerca de 20 mm/ano;

♦

rede de drenagem agrícola bastante incipiente e muito pouco funcional, rede de rega
insuficiente e degradada e rede viária quase inexistente dificultando o acesso às
explorações agrícolas;

♦

estrutura fundiária desordenada e dispersa, com inúmeros prédios e com grandes
diferenças de dimensões e geometria.
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Com o objectivo de melhorar o potencial agrícola desta zona, o Projecto do Mondego foi
desenvolvido para assegurar a reconversão das culturas agrícolas, o decréscimo no consumo
de meios de produção e a generalização das novas tecnologias, visando a intensificação da
produção, o aumento do volume da produção, o acréscimo da produtividade (+25% em pelo
menos 80% da área beneficiada), bem como a criação de novos empregos no sector primário.
Estes objectivos têm vindo a ser concretizados através das seguintes acções:
♦

desenvolvimento de sistemas de rega, drenagem e rede viária;

♦

realização do emparcelamento;

♦

reconversão cultural, tendo sido originalmente definidas zonas de rega por aspersão
(blocos de montante), rega de superfície (blocos centrais) e rega por alagamento
(zona jusante na qual se inclui a área de estudo).

O processo de beneficiação do Baixo Mondego teve início nos anos 40, estando desde logo
previsto em diversos planos de fomento e objectivos sectoriais de desenvolvimento, assumindo
expressão territorial nos Instrumentos de Gestão Territorial entretanto desenvolvidos. O
aproveitamento envolve actualmente 19 blocos de rega a implementar de forma faseada
(Quadro 1 e Figura 4).
Quadro 1 - Vale do Mondego: Divisão em Blocos
Localização

Zona de
Montante
Vale
Principal

Margem Esquerda
Zona
Intermédia
Zona de
Jusante

Vales
Secundários

Margem Direita

Zona de
Montante
Zona
Central
Zona de
Jusante
Sub-Total

Margem Direita
Margem Direita
Margem Esquerda
Margem Direita
Margem Esquerda
Margem Direita
Margem Esquerda
Margem Esquerda

Designação do Bloco
Bloco nº 18 - Bolão
Bloco nº 17 - S. Martinho e S. João
Bloco nº 15 - S. Silvestre e S. Martinho da
Árvore
Bloco nº 14 - Tentúgal
Bloco nº 13A - Meãs do Campo
Bloco nº 13 - Carapinheira
Bloco nº 10 - Alfarelos
Bloco nº 16 - Margem Esquerda Vale Central
Bloco nº 8 - Montemor e Ereira
Bloco nº 6 - Maiorca *
Bloco nº 3 - Quada/Lares
Bloco nº 4 - Moinho do Almoxarife
Bloco nº 1 - Quinta do Canal
Sub-Total
Bloco nº 17a - Ançã/ S. Facundo
Bloco nº 12 - Ega e Arzila
Bloco nº 7 - Foja
Bloco nº 11 - Arunca
Bloco nº 2 - Pranto (jusante)
Bloco nº 5 - Pranto (montante)

Total

Área
340 ha
696 ha
726 ha
700 ha
593 ha
722 ha
482 ha
571 ha
868 ha
460 ha
380 ha
344 ha
347 ha
7 229 ha
173 ha
720 ha
767 ha
1 384 ha
1 282 ha
782 ha
5 108 ha
12 337 ha

Notas: a negrito os blocos emparcelados; * em estudo
Fonte: adaptado de: http://www.idrha.min-agricultura.pt;
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Em 1988 foi constituída a Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do
Baixo Mondego (ABOFHBM) que passou, a partir de 1990, a gerir a exploração e conservação
dos blocos.

4 - DESCRIÇÃO DO PROJECTO
O Bloco 6 - Maiorca encontra-se já hoje dominado por uma actividade agrícola em regime
intensivo, dedicada quase exclusivamente à orizicultura (arroz). Esta cultura é estritamente
dependente do controlo do nível de água nos terrenos, sendo a rega efectuada através do
alagamento controlado dos terrenos, nos moldes explicados no sub-capítulo 4.2 do Volume 1
do EIA.
A água consumida é proveniente do Canal Condutor Geral (CCG), sendo encaminhada para os
canteiros de arroz através do sistema de canais existente, funcionando por gravidade. A cultura
do arroz dura desde os meses de Abril-Maio até Setembro-Outubro, altura da colheita.
Actualmente a distribuição da propriedade encontra-se muito dispersa, o que representa um
esforço de maneio acrescido para o agricultor, pois por vezes, tem de dividir as suas
actividades por prédios em diferentes localizações, com acessos mais difíceis ou por vezes
inexistentes (em prédios encravados), com consequente maior dispêndio de energia e tempo.
A intervenção a realizar no contexto da presente avaliação ambiental, respeita aos projectos de
infra-estruturação, ou seja, redes de rega, drenagem e viária de suporte à actividade de
regadio, bem como ao reordenamento fundiário através de acções de emparcelamento. Assim
sendo descrevem-se seguidamente as principais intervenções a realizar e que foram objecto
de avaliação ambiental:
Rede Viária
♦

a rede viária proposta privilegia o acesso à estrada Santa Eulália/Ereira e à EN111,
que permitem as ligações às povoações locais. Tanto quanto possível, os caminhos
previstos coincidem com os já existentes, permitindo o aproveitamento da maioria
dos troços mais importantes destes últimos. O acesso directo aos prédios agrícolas
será proporcionado por caminhos transversais aos caminhos principais.

♦

a Rede viária definitiva será constituída por 27 caminhos, com revestimento em “toutvenant”, com larguras úteis de 3 m e bermas de ambos os lados com 0,5 m. A rede
viária terá um desenvolvimento total de cerca de 27 km, representando uma média de
60 m de caminhos/ha.
8
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Rede de Drenagem
♦

a rede de drenagem será constituída por um conjunto de 18 valas de secção
trapezoidal, não revestidas, com uma extensão total de 15 km, com uma orientação
preferencial no sentido NE-SW, ou seja no sentido da drenagem “natural” da rede
hidrográfica existente. As valas previstas coincidem na sua maioria com as valas
existentes e destinam a assegurar o controlo, pelos agricultores, da altura da água
nos canteiros de arroz. A rede de drenagem incluirá também um conjunto de obras
de arte, designadamente aquedutos e pontões.

Rede de Rega
A área a beneficiar com novas infra-estruturas respeita ao Bloco de Maiorca onde incidirão
as acções de emparcelamento propostas; o Bloco divide-se em 3 sub-blocos alimentados
por 3 sistemas diferentes a saber:
♦

adutor Ereira/Maiorca/Foja - já existente com 3 km de extensão e 7 regadeiras que se
inicia no Canal Condutor Geral, a montante, e que atravessa o Bloco 8,
Montemor/Ereira e o leito abandonado do rio Mondego, terminando junto à A14,
beneficiará cerca de 225 ha de terrenos da margem esquerda do rio Foja, a norte da
EN111 e a sul da A14;

♦

adutor de Maiorca - com origem no Canal Condutor Geral, irá beneficiar uma área de
cerca de 200 ha que se estende a norte da A14, exceptuando a margem esquerda do
rio Foja a norte da EN111;

♦

regadeira de Lares - com origem no Canal Condutor Geral irá beneficiar cerca de
25 ha na margem direita do rio Foja, a sul da A14;

♦

a rede de rega será constituída por regadeiras que serão enterradas ao longo dos
caminhos, a uma profundidade de aproximadamente 1 m, permitindo o recobrimento
com terra vegetal e o seu cultivo posterior. A rede de rega será constituída por
condutas de poliéster reforçadas com fibra de vidro.

♦

as regadeiras ligam a caixas de rega, em número suficiente para uma rápida e eficaz
distribuição da água às parcelas.

Emparcelamento
♦

a reorganização da propriedade pretende aumentar a área útil das explorações
agrícolas; os prédios passarão ainda a ser de configuração regular, adaptada ao
novo regadio, e com acesso directo às redes secundárias de rega; prédios sem ou
com deficiente acessibilidade serão eliminados.

♦

Serão empreendidas acções de nivelamento dos terrenos, para uma uniformização
de cotas e melhoria das condições de distribuição da água e de drenagem, sendo
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eliminadas marachas, caminhos velhos, valas desactivadas,
melhoramento da estrutura do solo em alguns locais.

depressões

e

♦

Como compensação pelos eventuais corredores de vegetação espontânea
destruídos, em consequência das acções de rectificação de valas, caminhos ou
propriedades, o projecto de emparcelamento prevê a recuperação e a criação de uma
rede de sebes vivas com porte arbóreo ao longo dos caminhos e valas principais,
utilizando para o efeito espécies autóctones adaptadas às condições edafo-climáticas
existentes. Esta solução é motivada tanto por razões ecológicas como paisagísticas,
já tendo sido aplicada em outros blocos vizinhos.

♦

Os proprietários cujas benfeitorias não sejam transitáveis para o novo modelo predial
criado serão indemnizados; os proprietários dos terrenos que forem directamente
afectados durante as obras de implantação das redes viária, de rega e drenagem e
outras acções para melhoramento das qualidades agrícolas dos terrenos, e que, em
consequência, se vejam impedidos de cultivar no todo ou parte da sua parcela, serão
ressarcidos monetariamente em função da perda de rendimento, calculada com base
nos preços dos custos agrícolas e nos custos de produção.

No Quadro 2 referem-se alguns indicadores relativos à distribuição predial e às infra-estruturas
no bloco de Maiorca, na sua situação actual e projectada.
Quadro 2 - Bloco de Maiorca: Comparação das Situações Actual e Futura
Indicadores
área total agrícola útil
n.º total de prédios
n.º total de proprietários
n.º total de intervenientes
n.º médio prédios/proprietário
área média prédio/proprietário
área média dos prédios
relação largura/comprimento
nº de prédios encravados
prédios com área ≤ 2 500 m2
relação proprietários/prédios
nº de explorações agrícolas
tipo de exploração
cultura do arroz
cultura do milho
incultos
rede viária
rede de drenagem

Situação Actual
474,47
741
221
370
3,2 (elevada dispersão de prédios)
20 810 m2
6438 m2
(elevado nível de fragmentação)
baixa; formas irregulares
136
42%
35 % dos proprietários
têm mais de 2 prédios e detém
76% da área do bloco
93
predominantemente familiar
96,4 % da área agrícola
2,9 %
0,7 %
19 222 m (41,2 m/ha)
19 923 m (42,0 m/ha)

Situação Projectada
463,7
248
idêntico
idêntico
1,1
20 981 m2
18 697 m2
equilibrada, formas regulares
0
22,8%
94 % dos proprietários terão 1
prédio único (75 % dos prédios) e
deterão 60% da área do perímetro
Idêntico
idêntico
≈ equivalente
≈ equivalente
indefinido
19 539 m (41,2 m/ha)
27 061 m (57,0 m/ha)
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5 - CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA
A área de enquadramento do projecto é notoriamente rural, sendo predominantemente
ocupada por zonas agrícolas, tendo como cultura dominante o arroz. As povoações mais
próximas são Maiorca, sede de freguesia, situada cerca de 600 m a poente do bloco 6, e
Ereira, na outra margem do Mondego, cerca de 400 m a sul.
Em termos de estruturas construídas, há a destacar, na área do bloco, as rodoviárias, como
são exemplo as A14, EN111 e EM601. Para além destas existem também numerosos
caminhos rurais que permitem o acesso às propriedades.
A nível de elementos edificados, não se registam habitações na área do bloco, sendo as
construções existentes relativas a apoios agrícolas ou de protecção a infra-estruturas,
observando-se também pontes e aquedutos sem utilização actual.
A área do Bloco de Maiorca é uma área plana, situada na planície de aluvião do vale do
Mondego, mas apresenta na envolvente alguns maciços rochosos elevados, que lhe conferem
uma certa protecção em relação aos ventos marítimos; salientam-se, em particular, os Montes
de Santa Olaia e Ferrestelo, com importância histórica, natural e turística, que definem um Sítio
Classificado, quer no contexto do património cultural, quer natural.
A zona do Baixo Mondego caracteriza-se por apresentar um Clima temperado (10ºC< T <20ºC)
com amplitude térmica anual moderada e Verões amenos, mas prolongados. A maior
precipitação ocorre no período de Novembro a Março, sendo a menor em Julho e Agosto.
Durante os meses de Junho a Setembro o clima é considerado efectivamente seco, existindo
neste período um défice de água nos solos.
Relativamente à Geologia e Geomorfologia, a área do bloco de Maiorca interessa

maioritariamente formações aluvionares modernas e depósitos fluvio-marinhos que assentam
em formações argilosas e areníticas mais grosseiras que afloram na envolvente demarcandose da zona depressionária de vala.
No que respeita à hidrogeologia, observa-se na região uma considerável riqueza em termos
de nascentes, sendo que algumas foram objecto de exploração enquanto unidades termais.
Estas formações, associadas às cheias regulares do Mondego, levam a que a generalidade
dos solos do Bloco de Maiorca se caracterizem por elevada potencialidade agrícola, pelo que
11
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se classificam nas classes de capacidade de uso muito elevado (Classe A) ou elevado (Classe
Bh), com limitações resultantes do excesso de água (h); assim sendo, integra na generalidade
solos de elevada aptidão agrícola, com elevado potencial em termos de produção e,
consequentemente, de rendimentos, nomeadamente pela adopção de adequada tecnologia de
produção mediante fertilização, rega e drenagem; a elevada aptidão dos solos na área em
estudo levou inclusivamente à sua classificação ao abrigo do regime da Reserva Agrícola
Nacional.
Do ponto de vista hidrológico, a área de estudo, insere-se na bacia hidrográfica do rio
Mondego, na sub-bacia do rio Foja, afluente da margem direita, mais concretamente nas subbacias hidrográficas da Vala Real e da Vala da Veia (afluentes do rio Foja).
No balanço global de “necessidades/recursos hídricos superficiais”, verifica-se que, em termos
anuais, os recursos hídricos gerados na bacia hidrográfica do rio Mondego são muito
superiores às actuais necessidades de água na bacia. No entanto, e apesar dessa abundância,
a sua distribuição irregular ao longo do ano impedem que, por si só, sejam asseguradas as
necessidades de ano, situação particularmente preocupante no Verão, época em que a
actividade agrícola é mais intensa.
De facto, mais de 50 % dos usos actuais dos recursos hídricos desta bacia respeitam ao uso
agrícola, sendo o restante direccionado para o consumo urbano e industrial e produção de
energia, com menos restrições ao longo do ano.
Em relação a áreas classificadas, identifica-se, já fora do perímetro do bloco, o Sítio
Classificado dos Montes de Santa Olaia e Ferrestelo, criado pelo Decreto-Lei n.º 394/91 de 11
de Outubro, situado no maciço rochoso a NE do Bloco de Maiorca, com o qual confina.
Em termos de flora, considera-se o valor da área do bloco de Maiorca como baixo no contexto
regional, enquanto que na envolvente se verifica um valor elevado, associado à presença de
vegetação do Monte de Santa Olaia e Ferrestelo.
A área de estudo apresenta uma diversidade faunística moderada no contexto regional,
essencialmente devido aos povoamentos avifaunísticos, que beneficiam da proximidade de
habitats (paúis) importantes para as aves aquáticas.
Considera-se que a qualidade do ar da zona em estudo é boa, apesar de alguma pressão,
sobretudo industrial, regionalmente marcada pelo sector da pasta de papel, uma vez que se
constata tratar-se de uma zona com tráfego pouco expressivo e adicionalmente com condições
12
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particularmente favoráveis à boa dispersão atmosférica (situação traduzida pelo regime de
ventos associados ao litoral).
Ainda que não se conheçam dados específicos que caracterizem quantitativamente a região
em análise, considera-se que esta se apresenta globalmente pouco ruidosa, situação
corroborada no decurso das visitas de campo efectuadas.
Apesar da relativa homogeneidade visual e paisagística que o bloco de Maiorca por si só
assume, não deixa de se ressalvar a elevada fragilidade visual do mesmo em função das cotas
de inserção no vale do rio Mondego, a par da sua acessibilidade visual a partir da área
envolvente que se destaca a cotas mais elevadas, determinando, para todo o conjunto, a
definição de um espaço de qualidade e fragilidade visual e paisagística relevante, a que se
adiciona o valor / contexto cultural associado às formas de apropriação do solo ao longo do
vale do Mondego.
Relativamente à análise da componente social e económica, é de salientar o baixo nível de
formação dos produtores agrícolas e a sua idade avançada, dificultando a introdução de novas
técnicas apoiadas em modernas tecnologias de produção e propiciando o abandono/não
atractividade da actividade por parte dos grupos etários mais jovens. Salienta-se também a
dedicação apenas parcial de muitos produtores à actividade. Os aspectos referidos constituemse, na sua larga maioria, como redutores do desenvolvimento económico da área de inserção
do Bloco de Maiorca, uma vez que têm associado um fraco índice de produtividade agrícola.
Quanto à ocupação do solo, o concelho da Figueira da Foz apresenta uma ocupação
territorial maioritariamente florestal e agrícola, sendo que, pela sua localização privilegiada
junto ao litoral, se destaca pela expressão da respectiva área urbana.
Com excepção do aglomerado de Maiorca e dos Montes de Santa Olaia, não se identificaram
elementos do património cultural que se destacassem pela sua relevância. Aliás toda a
observação do terreno, bem como a consulta da bibliografia disponível, apontam para a
paisagem como o grande valor patrimonial em presença.
A longo prazo, e de acordo com as suas características rurais actuais considera-se que a
tendência de abandono da actividade agrícola deverá ser contrabalançada pela revitalizarão
agrícola do Baixo Mondego. Neste pressuposto, as componente ambientais deverão manter-se
relativamente estáveis na área de estudo, e tender para uma renaturalização muito parcial (só
para as áreas menos aptas) na ausência da beneficiação consubstanciada no emparcelamento
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e infra-estruturação (redes de rega, drenagem e viária) do Bloco 6 - bloco de Maiorca em
apreço, identificada como cenário da situação ambiental de referência ou alternativa zero.

6 - AVALIAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTES
Da avaliação ambiental efectuada retira-se que, a implementação do projecto de beneficiação
em estudo, que envolve emparcelamento e infra-estruturação, não irá alterar de forma
expressiva o uso do solo, as culturas praticadas e formas de exploração agrícola dominantes
na área do bloco de Maiorca, até porque o regadio é já actualmente praticado, ainda que com
situações por vezes deficitárias.
Nesse contexto, será muito provável que também as produções brutas e a utilização de
produtos agro-químicos não venham a ser muito diferentes das actuais, ainda que se admita
uma maior segurança nas condições de produção permitidas pelo regadio.
Contudo, durante e após a obra, o bloco de Maiorca será modificado, essencialmente na sua
organização espacial e em termos de racionalização do esforço do produtor e da capacidade
produtiva líquida assumindo-se, globalmente impactes negativos na fase de construção e
positivos na fase de exploração, pelo que na sequência dos pressupostos enunciados se
identificam seguidamente os principais impactes negativos e positivos identificados para as
fases de construção e posteriormente exploração do emparcelamento e redes de infraestruturação do Bloco de Maiorca, os quais são sinteticamente expressos na Figura 5.

6.1 - FASE DE CONSTRUÇÃO
Durante a fase de construção, haverá uma perturbação ao nível da globalidade do bloco de
Maiorca, devido à realização de movimentações de terras, regadeiras, limpeza e redesenho
das valas de drenagem, construção de novos caminhos e mesmo reperfilamento dos terrenos,
acções essas que induzem diversos impactes directos e indirectos nomeadamente no que
respeita a:
♦

limpeza de vegetação;

♦

degradação de habitats, com afectação da flora e da fauna;

♦

realização de aterros e escavações;

♦

condução a depósito de materiais sobrantes e aquisição, em pedreiras existentes nas
imediações, de materiais de empréstimo com maior capacidade de suporte;

♦

movimentação de veículos afectos à obra;
14
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♦

produção de ruído e poluição atmosférica no decurso das obras;

♦

degradação das condições de habitabilidade nas faixas adjacentes às zonas de obra;

♦

eventual afectação de elementos não identificados do património arqueológico;

♦

eventuais conflitos com áreas de uso condicionado ao abrigo da Reserva Agrícola
Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional (REN).

Estes impactes serão de carácter negativo, e respeitam à maior parte dos aspectos
ambientais analisados; contudo serão globalmente temporários e reversíveis, de reduzida
magnitude e pouco significativos, cessando com a conclusão da obra.

Nesta fase 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.

6.2 - FASE DE EXPLORAÇÃO
Para a fase de exploração identificaram-se essencialmente impactes positivos e significativos
associados aos benefícios inerentes à reabilitação / exploração de um empreendimento com as
características do presente, essencialmente em termos sócio-económicos, com abrangência a
nível local e efeito a médio-longo prazo, de onde se destacam:
♦

Maximização do potencial de uso dos solos, de elevada aptidão agrícola, identificados
como tal ao abrigo da Reserva Agrícola Nacional;

♦

criação/reabilitação da estrutura verde no bloco, que representa um aumento, ainda
que pouco expressivo, da biodiversidade local e diversificação do habitat, com
repercussões positivas nos aspectos paisagísticos e ecológicos;

♦

melhoria dos processos de produção agrícola com consequentes efeitos sociais e
económicos, nomeadamente pelo aumento de emprego e correspondente promoção
da qualidade de vida;

♦

dinamização e diversificação da economia, com crescimento da actividade agrícola
bem como de outros sectores de actividade interrelacionados;

♦

dinamização social por aumento do emprego e/ou consequente aumento dos
rendimentos médios das famílias, quer directa quer indirectamente relacionados com a
actividade agrícola;

♦

incremento das condições de vida função da dinamização económica e social,
individual e colectiva.
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Ao crescimento da actividade produtiva no sector primário estarão igualmente associados
impactes positivos indirectos, nomeadamente o aumento da oferta de emprego agrícola, bem
como o aumento induzido em outros sectores, quer seja na indústria agro-alimentar, quer seja
em máquinas e equipamentos de apoio à agricultura e/ou à comercialização, armazenagem e
transporte da produção, quer mesmo no crescimento de sectores de bens e de serviços de
apoio à actividade.
Os principais impactes negativos, nesta fase, encontram-se associados às acções iniciadas
durante a obra e com carácter permanente, entre as quais se distinguem:
♦

perda de habitat ribeirinho;

♦

perda das características visuais actuais, sendo substituídos por um desenho mais
regular e uniforme do bloco;

♦

alteração na qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos com
repercussões nos solos.

É no que respeita ao risco de poluição hídrica e dos solos, entendido como impacte associado
ao incremento da produção agrícola, que se assume como impacte potencial mais relevante no
caso em apreço.
Contudo, e dado que a generalidade da área a infra-estrurar detém já uso agrícola intensivo, o
qual será previsivelmente mantido, quer no que respeita à cultura dominante, quer aos
processos produtivos, os potenciais impactes neste domínio podem vir a assumir significância
nula ou mesmo positiva no que respeita ao bloco, na medida em que a infra-estruturação e
emparcelamento, a par de uma maior fiabilidade da dotação de água e melhores condições de
produção poderão viabilizar um uso mais racional de agroquímicos, podendo-se traduzir, a
prazo, numa menor degradação dos recursos hídricos, sobretudo quando comparado com a
alternativa zero de não implementação da beneficiação objecto do presente estudo.
Assim sendo, na fase de exploração praticamente não se identificam impactes negativos;
contudo tal não dispensa a proposta de medidas visando no essencial a melhoria do
enquadramento ambiental a nível local e da actividade agrícola em geral, as quais passam
sobretudo pela monitorização dos recursos hídricos, por forma a assegurar a validação da
significância reduzida a nula devida à beneficiação.
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6.3 - IMPACTES CUMULATIVOS
Para o presente empreendimento consideram-se relevantes os impactes cumulativos que
derivam de acções da mesma natureza, concretizados ou a concretizar, nos restantes blocos
do Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego.
De facto, do emparcelamento e infra-estruturação dos restantes blocos resultarão os seguintes
efeitos, no geral:
♦

Alteração do mosaico visual nos campos do Baixo Mondego, substituindo-se uma
organização fundiária por outra, mais ordenada e eventualmente mais monótona;

♦

uniformização dos habitats, com diminuição da diversidade ecológica, em particular de
habitats ribeirinhos;

♦

alteração do circuito da água, embora sem alterações quantitativas de relevo, pois o
regadio já é efectuado em todas as áreas a intervencionar;

♦

melhoramento da rede viária rural e consequentemente das acessibilidades locais;

♦

racionalização da economia agrícola, com consequentes reflexos no rendimento líquido
dos agricultores beneficiários e respectivo nível de vida;

♦

potenciação da capacidade produtiva do solo, incluindo das áreas classificadas
actualmente existentes - zonas de Reserva Agrícola Nacional (RAN);

♦

concretização e cumprimento de objectivos constantes dos planos de desenvolvimento
regional e dos Instrumentos de Gestão Territorial;

♦

melhoramento da qualidade expectável dos produtos agrícolas, incluindo o incremento
da qualidade da água e dos solos em função da expectável diminuição do uso de agroquímicos dado que, a maior disponibilidade de água irá permitir o seu uso no controlo
de pragas, por exemplo.

Desta forma, são expectáveis, por um lado, impactes negativos, no que respeita aos aspectos
ambientais associados a uma agricultura mais industrializada, a par de uma maior
homogeneidade do território; por outro lado, estimam-se impactes positivos devido à maior
racionalização do uso dos recursos naturais, com rentabilização da actividade agrícola,
aumento da produtividade e consequente melhoria da qualidade dos produtos agrícolas do
Baixo Mondego, efeitos estes que por sua vez conduzem a uma dinamização da economia
regional e a uma melhoria do nível de vida das populações, considerados como impactes
significativos e positivos, com efeitos a médio-longo prazo.
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7 - MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DOS IMPACTES
AMBIENTAIS
De acordo com a expressão e natureza dos impactes ambientais identificados preconiza-se,
para a fase de construção, a adopção de um conjunto de medidas enquadradas na lógica de
Boas Práticas Ambientais em obra cumprindo, de forma organizada, os requisitos legais em
vigor.
Tal tem como objectivo o controlo das acções de obra e, deste modo, o assegurar do
cumprimento das medidas ambientais propostas, no que respeita à localização e organização
de estaleiros, produção de ruído, salvaguarda do património natural e edificado, e outros
aspectos, assim como a articulação da intervenção com a ocupação humana na sua
vizinhança.
Durante a fase de obra, destaca-se a adopção das seguintes medidas de minimização que
procuram atenuar/evitar os efeitos negativos associados a esta fase:
♦

a programação dos trabalhos deverá ser articulada por forma a minimizar a
perturbação da actividade produtiva;

♦

redução, tanto quanto possível, da área de intervenção dos trabalhos e da abertura de
acessos provisórios, devendo o coberto vegetal ser retirado apenas em áreas sujeitas
à implantação dos elementos definidos pelo projecto;

♦

limitar, ao estritamente necessário, a desmatação e as acções de movimentação de
terras à área do Perímetro de Emparcelamento;

♦

a localização de estaleiros deverá ser criteriosa, privilegiando-se a escolha de zonas já
relativamente degradadas, e fora de áreas mais sensíveis, sendo que após a
conclusão das obras, estas áreas deverão ser alvo de requalificação adequada;

♦

por forma a limitar ao mínimo a degradação e congestionamento da rede viária
existente deverão ser definidos percursos afectos à obra, incluindo a respectiva
identificação e sinalização de percursos alternativos;

♦

os trabalhos não deverão, decorrer durante o período nocturno, por forma a minimizar
impactes ecológicos bem como a perturbação da população;

♦

implementação de procedimentos de gestão ambiental no que respeita à
armazenagem e manipulação de produtos, combustíveis e resíduos, e do controlo de
eventuais ocorrências de derrames, com vista a evitar a contaminação das águas
superficiais e subterrâneas;
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♦

acompanhamento da fase de desmatação e escavação por um técnico de Arqueologia
para prever e evitar a afectação de eventuais elementos patrimoniais.

A par destas medidas, deverão ainda ser implementadas outras, que se estendem à fase de
exploração, das quais se salientam as seguintes:
♦

recuperação/requalificação paisagística para as áreas disponíveis, com espécies da
flora e vegetação locais;

♦

adopção das indicações referidas no “Código de Boas Práticas Agrícolas”;

♦

cumprimento estrito das boas práticas culturais estabelecidas para o cultivo do arroz;

♦

divulgação generalizada, a nível local, dos objectivos do projecto, incluindo a
sensibilização dos agricultores para a importância da adopção de boas práticas
ambientais e agrícolas, quer no que respeita à produção, quer no contexto ambiental.

8 - PLANO DE MONITORIZAÇÃO
Apesar de se estar perante uma área já regada e de se ter considerado que a implementação
do projecto não iria alterar significativamente a qualidade da água, considerou-se relevante
assegurar a respectiva monitorização, quer devido à sua inserção numa área significativamente
mais vasta, quer devido à prática continuada de uma actividade agrícola intensiva.
Assim, foi apresentado no EIA (Volume I - Relatório Técnico) o Plano de Monitorização dos
recursos hídricos para o Bloco de Maiorca, o qual deverá ser integrado num programa de
monitorização alargado a todo o Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego, na medida
em que o mesmo só será eficaz se resultar na acção concertada de gestão da quantidade e
qualidade da água de todo o Aproveitamento.
O Plano de Monitorização proposto contempla a monitorização das águas superficiais e
subterrâneas.
A monitorização das águas superficiais visa essencialmente, a sua avaliação qualitativa à
entrada e saída do Bloco, no sentido de se poder determinar a carga poluente que está
associada à actividade agrícola, bem como a que tem origem em outras fontes de poluição.
Quanto à monitorização das águas subterrâneas, esta visa averiguar a eventual afectação dos
aquíferos da zona em estudo, em termos da sua contaminação por parte das actividades
agrícolas praticadas neste perímetro de rega.
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COBA
Para a prossecução destes objectivos definiram-se determinados parâmetros de monitorização
(ex.: nitratos, pH) e locais de amostragem, tendo-se estabelecido frequências de amostragem
adequadas a cada parâmetro, de acordo com a legislação aplicável e com o resultados das
primeiras campanhas. De um modo geral, a frequência de amostragem é semestral.
Assim, irá criar-se um conjunto de avaliações periódicas por forma a identificar, acompanhar e
avaliar eventuais alterações, possibilitando deste modo um registo histórico de dados a aferir
de forma contínua a qualidade da água superficial e subterrânea, face aos seu usos.

9 - 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, destaca-se que o projecto em avaliação, que respeita à
beneficiação do Bloco 6 ou Bloco Maiorca, apresenta, globalmente, impactes positivos e
significativos, associados à fase de exploração, e relativos aos aspectos sócio-económicos, em
função da sua contribuição para a melhoria da produção agrícola e consequentemente, directa
e indirectamente, para o incremento local das condições de qualidade de vida da população
Assim, dado o exposto, e contemplando as medidas de minimização apresentadas, considerase a execução do projecto ambientalmente viável, indo inclusivamente ao encontro de
estratégias de planeamento e ordenamento territorial em vigor, bem como do cumprimento de
objectivos de desenvolvimento e bem estar, social e económico, das populações locais.
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