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1. Introdução 

O presente documento constitui o Sumário Executivo do Relatório de Conformidade Ambiental dos Relatório de Conformidade Ambiental dos Relatório de Conformidade Ambiental dos Relatório de Conformidade Ambiental dos 

Projectos de Execução (RECAPE) Projectos de Execução (RECAPE) Projectos de Execução (RECAPE) Projectos de Execução (RECAPE) do Bloco de Rega Oradado Bloco de Rega Oradado Bloco de Rega Oradado Bloco de Rega Orada----Amoreira e do Bloco de Rega de BrinchesAmoreira e do Bloco de Rega de BrinchesAmoreira e do Bloco de Rega de BrinchesAmoreira e do Bloco de Rega de Brinches. 

O Bloco de Rega Orada-Amoreira e o Bloco de Rega de Brinches, compõem o chamado Bloco Oeste do 

Subsistema de Rega do Ardila, que constitui um projectoprojectoprojectoprojecto de aproveitamento hidroagrícola que utiliza água 

proveniente da albufeira do Pedrógão e transportada pela Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila, 

para equipar com regadio cerca de 8 mil hectares de terrenos nos concelhos de Moura (freguesia de São 

João Baptista) e Serpa (freguesias de Pias, Santa Maria e Brinches) – a localização dos projectos pode ser 

observada na Figura 1. Para atingir este objectivo, o Bloco Oeste é composto pelas seguintes componentes 

de projecto: 

• a área delimitada pelo perímetro de rega, que corresponde a cerca de 8 139 ha; 

• três estações elevatórias (EE) secundárias, utilizadas para bombear a água dos 

reservatórios da rede primária, permitindo assim a sua distribuição a toda a área de rega; 

• uma rede de rega secundária, composta por 135 km de condutas, utilizada para distribuir a 

água a todo o bloco de rega; 

• uma rede viária a beneficiar, com uma extensão total de cerca de 66 km, composta 

essencialmente por caminhos agrícolas já existentes, que serão melhorados de modo a 

facilitar o acesso a todo o bloco de rega, dada a intensificação previsível da actividade 

agrícola; 

• uma rede de drenagem, composta por linhas de água e valas de drenagem já existentes, que 

serão intervencionadas para melhorar o escoamento, numa extensão total a beneficiar de 

cerca de 17 km. 

Os Projectos de Execução em análise foram elaborados pelos projectistasprojectistasprojectistasprojectistas AQUALOGUS & TETRAPLANO 

(2007 – Projecto de Execução da Barragem da Amoreira e Bloco de Rega de Orada-Amoreira) e 

HIDROPROJECTO (2007 – Projecto de Execução do Bloco de Rega de Brinches). 

O proponenteproponenteproponenteproponente dos projectos em análise é a Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva 

(EDIA), S.A.. 

A elaboração do RECAPE foi da responsabilidade da NEMUS – Gestão e Requalificação Ambiental, Lda.. O 

principal objectivoobjectivoobjectivoobjectivo do RECAPE é o de verificar a conformidade ambiental dos projectos de execução com os 
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termos e condições da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida em Novembro de 2007, que foi 

favorável, condicionada à implementação das medidas nela definidas. 

A estruturaestruturaestruturaestrutura e o conteúdoconteúdoconteúdoconteúdo do RECAPE encontram-se definidos na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, que 

estabelece as normas técnicas para a sua elaboração. Deste modo, o RECAPE encontra-se organizado nos 

seguintes volumes: 

• Volume I – Sumário Executivo – documento de divulgação pública, cujo principal objectivo é 

resumir as principais informações e conclusões do RECAPE, numa linguagem acessível ao 

público em geral; 

• Volume II – Relatório – que inclui os capítulos Introdução, Antecedentes, Descrição do 

projecto, Conformidade com a DIA, Monitorização e Conclusões; 

• Volume III – Anexos – volume em que se reúne um conjunto de informações acessórias e de 

suporte às análises e conclusões do RECAPE; 

• Volume IV – Projecto de Reabilitação das Linhas de Água – projecto de execução da 

requalificação/reabilitação das linhas de água principais/secundárias da área do projecto. 

O Sumário ExecutivoSumário ExecutivoSumário ExecutivoSumário Executivo (Volume I), sendo um documento de divulgação pública, resume as informações 

patentes nos restantes volumes do RECAPE, considerando as seguintes secções: 

• Síntese das medidas de minimização e conformidade com a DIA (capítulo 2); 

• Monitorização (capítulo 3). 

Neste contexto, o capítulo 4 do presente documento pretende sintetizar as principais conclusões do 

RECAPE. 
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2. Síntese das medidas de minimização e conformidade 
com a DIA 

O Bloco de Rega Orada-Amoreira e o Bloco de Rega de Brinches foram avaliados em fase de Estudo Prévio, 

através do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Bloco Oeste do Subsistema de Rega do Ardila (NEMUS, 

2007). Este obteve Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável, condicionada à implementação das 

medidas previstas na DIA, a 5 de Novembro de 2007. 

Em termos globais, a avaliação ambiental produzida para as componentes dos projectos de execução em 

análise não identificou impactes negativos significativos que não tivessem sido já previstos no EIA, para a 

configuração de Estudo Prévio, e para os quais a DIA não contemple já as medidas de minimização, 

compensação e monitorização consideradas adequadas e proporcionais à significância dos impactes 

previstos. São excepção os impactes previstos para o descritor património, agora considerados 

significativos, quando haviam sido avaliados como pouco significativos no EIA. No entanto, este 

agravamento deveu-se às melhores condições de visibilidade encontradas aquando da realização das 

prospecções arqueológicas no âmbito do RECAPE e não às alterações que os projectos sofreram na 

evolução de Estudo Prévio a Projecto de Execução. Em todo o caso, foram definidas as medidas de 

mitigação consideradas necessárias à minimização dos impactes identificados. 

A DIA estabelece medidas de vários tipos: umas dizem respeito a orientações para o desenvolvimento do 

Projecto de Execução, outras a medidas a implementar nas fases de construção, exploração e 

desactivação, com vista a minimizar os impactes do projecto; outras ainda dizem respeito a programas de 

monitorização que será necessário implementar durante a fase de exploração. As medidas de minimização 

e estudos complementares encontram-se seccionados por descritores, havendo ainda um conjunto de 

medidas de carácter geral, ou que se aplicam a mais que um descritor. Este último grupo refere-se 

sobretudo a questões associadas à fase de obra, nomeadamente com a localização e gestão ambiental do 

estaleiro e das frentes de obra, entre outros aspectos. 

No que respeita aos diferentes descritores focados na DIA, para a geologia as medidas apresentadas 

referem-se essencialmente à necessidade de executar o revestimento vegetal dos taludes que 

permaneçam após a fase de obra, de adoptar configurações mais estáveis nos taludes de escavação com 

mais de 5 m de altura e de reutilizar, na medida do possível, os materiais provenientes das escavações. 

Relativamente aos recursos hídricos, a DIA estabelece várias medidas com o objectivo de minimizar a 

potencial afectação dos recursos hídricos subterrâneos e das margens das linhas de água, na fase de 

construção. Na fase de exploração, a limpeza e desobstrução das linhas de água e o controlo das 



 

6Rf_t07095/ 02 RECAPE do Bloco de Rega Orada-Amoreira e do Bloco de Rega de Brinches: Sumário Executivo 

 

captações de água subterrânea abandonadas, para que não se tornem focos de contaminação dos 

aquíferos, são as principais preocupações. 

Em relação à ecologia, é definida a necessidade de condicionar a realização de actividades de obra, junto à 

parcela de terreno onde foi identificada, na fase de EIA, uma espécie de planta cuja distribuição mundial 

se restringe a esta área geográfica. É também exigido o acompanhamento semanal da obra, entre 

Fevereiro e Julho, por uma equipa de biólogos especializados em avifauna estepária e, na fase de 

exploração, a aplicação de medidas de gestão agrícola que visem a conservação destas espécies. 

Para a paisagem, pede-se a manutenção das árvores existentes a compartimentar a paisagem e a 

implementação de um Plano de Enquadramento e Recuperação Paisagística. 

Quanto aos solos, a DIA recomenda uma série de boas práticas agrícolas, destinadas nomeadamente a 

preservá-los da erosão e do excesso de sais. 

Em relação à sócio-economia, a DIA refere que a calendarização dos trabalhos deve ser definida de forma a 

interferir o menos possível com as actividades agrícolas, e a minimizar os períodos de interrupção 

temporária das estradas e caminhos rurais. Requer ainda a elaboração de um plano de gestão da 

distribuição de água aos agricultores beneficiados pelo regadio. 

No que concerne ao património são definidas várias medidas que visam a salvaguarda dos vestígios 

patrimoniais inventariados e o acompanhamento arqueológico da fase de obra. 

Verifica-se que a maioria das medidas da DIA se aplica à fase de obra, pelo que a sua integração nos 

Projectos de Execução foi feita através dos Sistemas de Gestão Ambiental das empreitadas, que se 

apresentam em anexo ao RECAPE e integram os cadernos de encargos a concurso para a concretização das 

obras. Caberá assim ao empreiteiro assegurar a implementação destas medidas na fase de construção. As 

propostas do empreiteiro estarão dependentes da aprovação prévia pelo Dono de Obra, e a sua efectiva 

implementação durante a fase de construção será verificada pela Fiscalização de Obra e pela equipa 

técnica encarregue do Acompanhamento Ambiental da obra. Algumas medidas da fase de construção 

serão ainda implementadas directamente pela EDIA, como é o caso das escavações e sondagens 

arqueológicas propostas para alguns sítios. 

As medidas aplicáveis à fase de exploração, ficarão sobretudo a cargo das futuras entidades gestoras dos 

aproveitamentos hidroagrícolas, isto é, das Associações de Beneficiários e/ou do Estado – representado 

pela Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de acordo com a Lei Orgânica do Ministério 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. A responsabilidade pela implementação de 
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algumas destas medidas é no entanto estabelecida pelo Programa de Gestão Ambiental do 

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EDIA, 2005), organizado em diversas fichas de actividade 

de acordo com as áreas de actuação e os objectivos da gestão ambiental do EFMA. 

No Quadro seguinte resumem-se as medidas mais importantes. 

Com o RECAPE apresentam-se também alguns estudos e projectos complementares solicitados, 

nomeadamente: 

• prospecção arqueológica das áreas de projecto; 

• balanço dos movimentos de terras necessários à implementação do projecto e respectivos 

impactes ambientais; 

• inventariação e análise dos impactes nos usos de água superficial na área afecta ao Bloco 

Oeste; 

• Projecto de Reabilitação das Linhas de Água (requalificação das linhas de água principais e 

reabilitação das linhas de água secundárias da área do projecto); 

• Programa de monitorização dos ecossistemas ribeirinhos; 

• Programa de monitorização dos fluxos de aves ameaçadas entre a ZPE de Castro Verde e a 

zona do projecto; 

• análise da possibilidade de implementar um modelo de gestão agrícola na área do 

perímetro de rega com características estepárias; 

• Plano de delimitação e classificação dos povoamentos, núcleos e exemplares significativos 

de azinheiras e sobreiros na área dos projectos. 

São finalmente requeridos pela DIA e apresentados no RECAPE programas de monitorização (i) dos 

recursos hídricos subterrâneos, (ii) dos recursos hídricos superficiais, (iii) dos solos e (iv) da avifauna 

estepária. 
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Quadro 1 – Síntese das medidas de minimização a adoptar nas várias fases do projecto 

Fase Nome Responsabilidade Observações 

Pré-obra 

Plano de Obra Empreiteiro 
Os SGA encarregam o Empreiteiro de produzir um Plano de Obra em fase prévia à obra e a submetê-lo 
à aprovação do Dono de Obra, transcrevendo adequadamente todas as condicionantes ambientais 
definidas na DIA para inclusão no Plano de Obra. 

Calendarização dos trabalhos 
de modo a respeitar as 
actividades agrícolas 

EDIA/Empreiteiro 

A EDIA dará conhecimento da data previsível de início dos trabalhos aos proprietários sujeitos a 
expropriações, de forma a permitir um atempado planeamento da actividade agrícola. 

O SGA determina que o planeamento dos trabalhos seja realizado de forma a concentrar no espaço e 
no tempo a realização de todos os trabalhos de forma a evitar a sua dispersão pela envolvente do 
perímetro. Preconiza ainda a redução ao mínimo da afectação e distúrbios nos habitats circundantes. 

Informação/divulgação do 
projecto ao público interessado 

Empreiteiro 
O SGA contempla a comunicação às populações afectadas e interessadas, previamente ao início da obra, 
dos objectivos da intervenção e de todas as alterações (e respectivos prazos) aos caminhos e estradas 
de circulação afectados pelas obras. 

Construção 

Observância da carta de 
condicionantes à localização de 
estaleiros e deposição de terras 
sobrantes 

Empreiteiro 

Os SGA definem as condicionantes ambientais a considerar pelo processo de selecção da localização 
dos estaleiros e restantes áreas a afectar temporariamente pelas empreitadas, incluindo uma Carta de 
Condicionantes à localização de estaleiros e deposição de terras sobrantes. Nestas condicionantes 
incluem-se as localizações/áreas dos vestígios patrimoniais existentes na área do projecto, actualizados 
de acordo com a informação recolhida no âmbito do presente RECAPE. 

Limitação do atravessamento 
dos núcleos urbanos pelo 
tráfego de veículos pesados 
afectos à obra 

Empreiteiro 
Os SGA das empreitadas impõem ao Empreiteiro que deverá ser evitada a circulação de veículos 
pesados afectos à obra no interior das localidades. 
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Fase Nome Responsabilidade Observações 

Construção 

Gestão dos Resíduos em Obra Empreiteiro 

Os SGA encarregam o Empreiteiro de produzir um Plano Integrado de Gestão de Resíduos no primeiro 
mês do decorrer da obra, onde defina as orientações para o armazenamento temporário, 
acondicionamento, transporte e encaminhamento para destino final adequado e devidamente autorizado, 
dos diferentes tipos de resíduos produzidos, de acordo com a legislação em vigor e transcrevem 
adequadamente as orientações da DIA para a gestão de resíduos em obra. 

Condicionamento das 

actividades de construção na 

envolvente à parcela onde foi 

identificada a população de 

Linaria ricardoi, no seu período 

de floração e frutificação 

Empreiteiro 

O SGA da empreitada de construção do Bloco de Rega de Brinches define que na parcela de ocorrência 
da população de Linaria ricardoi, as operações de movimentação/compactação de terras e/ou de 
implantação de infra-estruturas deverão realizar-se fora do período condicionado correspondente às 
épocas de floração e frutificação da espécie (1 de Abril a 31 de Julho). 

Acompanhamento semanal da 

obra por parte de especialistas 

em avifauna estepária, durante o 

período reprodutor das 

espécies mais importantes 

Empreiteiro 

Os SGA das empreitadas dos blocos de rega estabelecem que durante o período reprodutor das 
espécies de avifauna estepária mais importantes, deverá ser feito um acompanhamento semanal da obra, 
por parte de uma equipa de biologia, no sentido de compatibilizar as necessidades logísticas da 
Empreitada com as necessárias medidas de minimização de impactes sobre estas espécies. O 
acompanhamento deverá ter início em Fevereiro e estender-se até ao final de Julho. 

Acompanhamento arqueológico 

da fase de obra 
Empreiteiro/EDIA 

O SGA da obra e o presente RECAPE definem as acções de acompanhamento arqueológico a 
desenvolver na fase de obra, conforme as disposições da DIA. A sinalização, registo e acompanhamento 
das operações de movimentações de terra ficará a cargo do Empreiteiro. As sondagens e eventuais 
escavações propostas para alguns sítios serão realizadas directamente pela EDIA. 



 

Rf_t07095/ 02 RECAPE do Bloco de Rega Orada-Amoreira e do Bloco de Rega de Brinches: Sumário Executivo             11 

 

Fase Nome Responsabilidade Observações 

Construção 

Plano de Enquadramento e 

Recuperação Paisagística 
Empreiteiro 

Os SGA de ambas as empreitadas exigem dos respectivos Adjudicatários que elaborem os “Planos de 
Recuperação Biofísica das áreas afectadas pelas Empreitadas” na fase inicial de construção, definindo os 
requisitos a ter em conta nas acções a desenvolver. 

Os projectos de arranjo de espaços exteriores e integração paisagística das infra-estruturas a construir 
(estações elevatórias) foram incluídos nos Projectos de Execução; as acções aí previstas ficarão a cargo 
dos Adjudicatários das empreitadas, conforme definido nos SGA. 

Projecto de Requalificação e 

Integração Paisagística 
Empreiteiro/EDIA 

A integração paisagística das infra-estruturas a construir é definida nos Projectos de Execução e será 
concretizada pelos Adjudicatários das empreitadas (cf. medida anterior). 

No âmbito do presente RECAPE desenvolveu-se um Projecto de Reabilitação das Linhas de Água, que 
se apresenta em volume autónomo e inclui uma proposta de reabilitação da galeria ripícola das principais 
linhas de água e de implementação de uma banda ripária nas linhas de água da rede secundária. 

Exploração 

Plano de Gestão da distribuição 

de água aos beneficiados 

Estado (DGADR)/ 
Associações de 
Beneficiários 

O Plano de Gestão da distribuição de água aos beneficiados insere-se no âmbito dos “regulamentos 
definitivos das obras”, a elaborar pela DGADR e sobre os quais as futuras Associações de Beneficiários 
deverão pronunciar-se. 

Esta medida insere-se no âmbito de uma das Fichas de Actividade do Programa de Gestão Ambiental 
(PGA) do EFMA, cuja responsabilidade de implementação é do ex-IDRHa/Associações de Beneficiários. 

Código de boas práticas 
agrícolas 

Estado 
(DGADR)/Associações 

de Beneficiários/ 
INAG/CCDR/EDIA/ 

COTR 

A implementação, na área afecta aos Blocos de Rega, de um código de boas práticas agrícolas, será da 
responsabilidade das futuras entidades gestoras das infra-estruturas – Estado (DGADR)/Associações de 
Beneficiários. O código de Boas práticas agrícolas deverá ser validado por entidades competentes e 
contemplar, entre outros, aspectos relacionados com a conservação do solo e da água, nomeadamente 
as medidas específicas da DIA referidas no descritor Solos. 

Estas medidas insere-se no âmbito de Fichas de Actividade do PGA do EFMA cuja implementação caberá 
ao ex-IDRHa/Associações de Beneficiários, Instituto da Água (INAG) / Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional (CCDR), EDIA e Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio (COTR). 
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Fase Nome Responsabilidade Observações 

Exploração 

Acções de divulgação e de 
formação aos agricultores 
beneficiários 

EDIA/CCDR/COTR 

As acções de divulgação e de formação aos agricultores beneficiários inserem-se no âmbito da Ficha de 
Actividade do PGA do EFMA cuja responsabilidade de implementação é da EDIA, CCDR e COTR. 

Estas acções deverão contemplar: os impactes ambientais decorrentes da actividade agrícola e as 
medidas a serem adoptadas para os minimizar/evitar; a importância dos recursos hídricos existentes na 
área em estudo e a melhor forma de os proteger; acções de promoção da qualidade paisagística; 
técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio; aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos e fertilizantes; produção/protecção integrada; importância e manutenção das 
bandas/galerias ripícolas; limpeza das linhas de água afectas à rede de drenagem. 

Boletim de rega 
Estado 

(DGADR)/Associações 
de Beneficiários/COTR 

Boletim a distribuir anualmente no início da campanha de rega por todos os agricultores beneficiários 
dos Blocos de Rega, contendo informação acerca dos resultados das monitorizações efectuadas e das 
eventuais medidas de minimização a adoptar. 

De acordo com o PGA do EFMA, a responsabilidade pela implementação desta medida será do ex-
IDRHa/Associações de Beneficiários e COTR. 

Sistema de registo da 
informação relativa ao 
perímetro de rega 

Estado 
(DGADR)/Associações 
de Beneficiários/COTR 

A entidade responsável pela gestão e exploração dos blocos de rega deverá manter um sistema de 
registo com informação relativa ao perímetro de rega, nomeadamente: a localização das culturas 
praticadas e áreas respectivas sobre cartografia; os dados recolhidos no âmbito dos programas de 
monitorização dos solos e recursos hídricos superficiais e subterrâneos; informação relativa à 
produtividade e margens brutas das explorações agrícolas a fim de permitir ajustar e corrigir as 
estratégias de exploração e manutenção. Deverá ainda ser elaborada cartografia relativa à aptidão dos 
solos para os diferentes sistemas de rega possíveis. No final de cada ano agrícola, estas informações 
deverão ser integradas no boletim de rega referido acima. 

Esta medida insere-se no âmbito de Ficha de Actividade do PGA do EFMA cuja implementação ficará a 
cargo do ex-IDRHa/Associações de Beneficiários e COTR. 
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Fase Nome Responsabilidade Observações 

Exploração 

Acompanhamento da evolução 
do abandono das captações de 
água na área dos Blocos de 
Rega 

Estado 
(DGADR)/Associações 

de Beneficiários/ 
INAG/CCDR/EDIA 

Esta medida insere-se no âmbito de Ficha de Actividade do PGA do EFMA cuja implementação caberá 
ao ex-IDRHa/Associações de Beneficiários, INAG/CCDR e EDIA. 

Acções de manutenção das 
redes de rega e de drenagem 

Estado 
(DGADR)/Associações 
de Beneficiários/EDIA 

Estas consistem em acções de manutenção, na fase de exploração, dos aproveitamentos hidroagrícolas, 
designadamente das componentes rede de rega (controlo de fugas ou roturas) e rede de drenagem 
(limpeza de linhas de água e manutenção de bandas ripárias/galerias ripícolas) do Bloco de Rega Orada-
Amoreira e do Bloco de Rega de Brinches. 

Assim de acordo com o PGA do EFMA, as entidades responsáveis pela sua implementação serão o ex-
IDRHa/Associações de Beneficiários. 

Aplicação de medidas de gestão 

agrícola para garantir a 

conservação das aves estepárias 

EDIA/CCDR/COTR 

A viabilidade da implementação de um modelo de gestão agrícola que contribua para a preservação das 
aves estepárias é objecto de análise desenvolvida no âmbito do RECAPE, submetida à apreciação do 
ICNB. 

Nesse estudo, considera-se exequível a aplicação de medidas de gestão agrícola que contribuam para a 
conservação das aves estepárias. Tais medidas poderão ser fomentadas junto dos beneficiários do 
regadio no contexto de Ficha de Actividade do PGA do EFMA cuja responsabilidade de implementação é 
da EDIA, CCDR e COTR. 

Monitorização dos ecossistemas 

ribeirinhos 

Estado 
(DGADR)/Associações 

de Beneficiários 

Os programas de monitorização do estado ecológico e do estado químico das linhas de água 
interceptadas pelos blocos de rega são apresentados no RECAPE. 

Serão responsáveis pela sua implementação as futuras entidades gestoras dos aproveitamentos 
hidroagrícolas (ex-IDRHa/Associações de Beneficiários), de acordo com a Ficha de Actividade 
“Elementos de Qualidade Biológica e Físico-química” do PGA do EFMA. 

De cada um dos programas deverão ser entregues relatórios de monitorização anuais à Autoridade de 
AIA. 
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Fase Nome Responsabilidade Observações 

Exploração 

Monitorização dos fluxos de 

aves ameaçadas entre a ZPE de 

Castro Verde e a Zona do 

projecto 

EDIA 

No presente RECAPE apresenta-se o programa de monitorização dos fluxos de aves ameaçadas entre a 
ZPE de Castro Verde e a Zona do projecto para a fase de exploração, que foi submetido à apreciação 
do ICNB. 

A sua implementação será da responsabilidade da EDIA, no âmbito da Ficha de Actividade “Fauna, Flora 
e Vegetação” do PGA do EFMA. 

Deverão ser entregues relatórios anuais desta monitorização à Autoridade de AIA. 

Monitorização dos recursos 

hídricos subterrâneos 

Estado 
(DGADR)/Associações 

de Beneficiários 

No presente RECAPE apresenta-se o programa de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos 
para a fase de exploração. 

Serão responsáveis pela sua implementação as futuras entidades gestoras dos aproveitamentos (ex-
IDRHa/Associações de Beneficiários), de acordo com a Ficha de Actividade “Estado das Águas 
Subterrâneas – Manchas de Rega” do PGA do EFMA. 

No final de cada ano de regadio deverá ser entregue um relatório de síntese dos resultados desta 
monitorização à Autoridade de AIA. 

Monitorização dos recursos 

hídricos superficiais 

Estado 
(DGADR)/Associações 

de Beneficiários 

No presente RECAPE apresenta-se o programa de monitorização dos recursos hídricos superficiais para 
a fase de exploração. 

Serão responsáveis pela sua implementação as futuras entidades gestoras dos aproveitamentos (ex-
IDRHa/Associações de Beneficiários), de acordo com o PGA do EFMA. 

Deverão ser elaborados relatórios por campanha de amostragem, compilados e analisados em relatórios 
a submeter à Autoridade de AIA no final de cada ano de regadio. 
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Fase Nome Responsabilidade Observações 

Exploração 

Monitorização dos solos 

Estado 
(DGADR)/Associações 

de Beneficiários 

No presente RECAPE apresenta-se o programa de monitorização dos solos para a fase de exploração. 

Serão responsáveis pela sua implementação as futuras entidades gestoras dos aproveitamentos (ex-
IDRHa/Associações de Beneficiários), de acordo com a Ficha de Actividade “Estado das Águas 
Subterrâneas – Manchas de Rega” do PGA do EFMA. 

Deverão ser produzidos, e entregues à Autoridade de AIA, relatórios de monitorização com uma 
periodicidade anual. 

Monitorização da avifauna 

estepária  
EDIA 

No presente RECAPE apresenta-se o programa de monitorização da avifauna estepária para a fase de 
exploração. 

A sua implementação será da responsabilidade da EDIA, no âmbito da Ficha de Actividade “Fauna, Flora 
e Vegetação” do PGA do EFMA. 

Deverão ser entregues relatórios anuais desta monitorização à Autoridade de AIA. 

Desactivação Plano de desactivação 
Estado 

(DGADR)/Associações 
de Beneficiários 

Caberá à(s) entidade(s) então responsável(is) pela exploração dos Blocos de Rega submeter à 
Autoridade de AIA um plano de desactivação das correspondentes infra-estruturas, logo que haja 
intenção de cessar a sua utilização. 
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3. Monitorização 

Ecossistemas ribeirinhos 

Este programa visa a monitorização do estado ecológico e do estado químico das linhas de água 

interceptadas pelos Blocos de Rega, de forma a avaliar as alterações operadas em resultado do 

funcionamento dos Blocos de Rega de Orada-Amoreira e de Brinches, bem como a eficácia das medidas 

ambientais previstas. Propõe-se o acompanhamento de algumas das linhas de água principais do 

perímetro de rega: ribeira do Vale das Cervas (do Bloco Orada-Amoreira), barranco das Vinhas ou da 

Zambujeira e barranco das Várzeas (ambos do Bloco de Brinches). Os parâmetros a monitorizar 

correspondem aos elementos de qualidade biológica considerados pela Directiva Quadro da Água (DQA): 

hidromorfologia, fitobentos, flora ripícola e macrófitas, invertebrados bentónicos e ictiofauna. Deverá ser 

realizada uma campanha de definição do estado de referência. Na fase de exploração, as campanhas de 

monitorização deverão ser realizadas anualmente, na Primavera. 

Recursos hídricos superficiais 

O objectivo do presente programa de monitorização é avaliar o efeito das actividades agrícolas nas linhas 

de água que recebem as escorrências do perímetro de rega do Bloco Oeste, detectando eventuais 

situações de contaminação dos cursos de água, de forma a assegurar que os parâmetros de qualidade 

atinjam valores iguais ou inferiores às normas estabelecidas pela legislação vigente. Tendo em conta 

outros programas de monitorização já definidos para a área de estudo, propõe-se no âmbito do presente 

programa de monitorização realizar medições dos parâmetros de qualidade da água nos seguintes pontos: 

ribeira de Vale de Cervos, a jusante do Bloco Oeste; barranco da Zambujeira, imediatamente antes da 

confluência desta linha de água com o rio Guadiana; barranco das Várzeas, a jusante da área beneficiada 

pelo Bloco Oeste. Antes da fase de construção, deverá ser efectuada uma campanha de medição dos 

parâmetros a monitorizar, para que se estabeleça uma situação de referência. Na fase de exploração, as 

amostragens da maioria dos parâmetros deverão ser mensais, entre o início do período de rega 

(aproximadamente em Abril) e após as primeiras chuvas (aproximadamente em Outubro). No caso dos 

pesticidas, deverá ser feita uma amostragem após as primeiras chuvas, em Outubro. 

Fluxos de aves ameaçadas entre a ZPE de Castro Verde e a Zona do projecto 

O programa tem como objectivo estudar os fluxos de Sisão entre a ZPE de Castro Verde e a área do 

Subsistema de Rega do Ardila, bem como recolher dados que permitam compreender quais as zonas de 

que o Sisão depende ao longo do ano, que contribuam para o conhecimento dos seus requisitos 
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biológicos e que permitam a articulação com o programa de monitorização de aves estepárias no 

Subsistema de Rega do Ardila. A área de estudo compreende todo o Subsistema de Rega do Ardila (cerca 

de 28 000 ha) o qual, para além dos Blocos de Rega Oeste e Sul, inclui ainda os Blocos de Rega de Pias, 

Caliços-Machados, Caliços-Moura e Brenhas. A metodologia proposta preconiza o seguimento de 12 

indivíduos durante os primeiros 6 anos da fase de exploração dos blocos de rega – capturados na ZPE de 

Castro Verde e na área dos Blocos associados ao Subsistema de Rega do Ardila, de forma a verificar a 

existência de fluxos de indivíduos nos dois sentidos. Os trabalhos de captura (através de laços com 

elemento de atracção dos indivíduos) e colocação dos transmissores para seguimento via satélite das 

aves, deverão efectuar-se no período reprodutor, nomeadamente em Abril/Maio. Os trabalhos de 

monitorização deverão permitir registar os seguintes parâmetros: Temperatura corporal; Voltagem da 

bateria do PTT; Movimentos efectuados pelas aves; Áreas vitais das aves acompanhadas. 

Recursos hídricos subterrâneos 

Este programa de monitorização compreende um conjunto de acções periódicas de recolha de dados 

físico-químicos indicadores de contaminação e da evolução das características hidrodinâmicas, tendo 

como objectivos acompanhar a variação da posição do nível de água em profundidade, detectar focos de 

poluição e identificar os efeitos espaciais e temporais do regadio e das práticas agrícolas. Foi definido 

tendo por base a informação hidrogeológica disponível, em particular no que diz respeito às captações de 

água subterrânea inventariadas. No total foram seleccionados 17 pontos de água, dos quais 4 captações 

são de abastecimento público. Dever-se-á efectuar uma campanha inicial de recolha de amostras de água 

no primeiro mês de exploração dos blocos de rega. Daí em diante, as campanhas de amostragem deverão 

efectuar-se com periodicidade trimestral, semestral ou anual, consoante os parâmetros. No final de cada 

ano de regadio deverá ser elaborado um relatório que sintetize a informação recolhida durante os 

trabalhos de monitorização e que avalie a evolução da concentração dos principais parâmetros 

indicadores de contaminação agrícola, bem como a eventual relação com as práticas agrícolas adoptadas. 

Solos 

Os solos da área do projecto apresentam alguma sensibilidade ou tendência para alcalização, problema 

que poderá contribuir para a menor eficácia do projecto, dado que com a introdução do regadio essa 

tendência poderá acentuar-se, devido à existência de sais dissolvidos na água de rega. Além disso, 

poderão começar a surgir problemas de salinização dos solos. Assim, pretende-se com o presente 

programa de monitorização detectar atempadamente o aparecimento destes problemas, de forma a ser 

possível a sua correcção. As áreas a seleccionar para monitorização deverão incluir, preferencialmente, 

áreas de maior risco de degradação, constituindo assim verdadeiras áreas de controlo e alerta para todas 
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as restantes áreas. A rede de pontos de monitorização dos solos deverá ser seleccionada de modo a ser 

representativa e aferida em função do tipo de solo, das parcelas aderentes à prática do regadio, do tipo de 

cultura praticada e do tipo de rega praticado. As colheitas de solo deverão ser feitas no final da época 

seca. Os relatórios de monitorização deverão ser produzidos após a realização de cada campanha, pelo 

que a sua periodicidade deverá ser anual, tendo em conta a frequência das amostragens preconizada para 

os solos avaliados como estando já actualmente alcalizados. De 3 em 3 e de 5 em 5 anos, estes relatórios 

deverão integrar, respectivamente, os resultados das amostragens dos solos com risco de alcalização e 

dos solos normais. 

Avifauna estepária 

O programa de monitorização da avifauna estepária tem como principais objectivos acompanhar a 

evolução das populações de aves estepárias na área de estudo, nomeadamente de Sisão (Tetrax tetrax), 

durante a fase de exploração dos blocos de rega; monitorizar a resposta das mesmas à introdução 

progressiva do regadio; e conhecer os movimentos sazonais e inter-anuais das aves estepárias na área de 

estudo. A área de estudo corresponde à área a beneficiar pelo Bloco Oeste, acrescida de uma faixa de 

500 m. Uma vez que a DIA determina que esta monitorização seja desenvolvida de forma integrada para 

todo o Subsistema do Ardila, no âmbito de um programa de monitorização único, a metodologia proposta 

poderá no entanto sofrer ajustes, de modo a garantir a correcta articulação e optimização dos trabalhos a 

desenvolver em todos os blocos de rega. Para cada espécie a monitorizar, serão analisados os parâmetros 

áreas de ocorrência das espécies de aves estepárias, estimativas dos efectivos ocorrentes na área de 

estudo e utilização observada no habitat (alimentação, nidificação, descanso, etc.). De forma a assegurar 

o levantamento completo da área em estudo, para confirmação da ocorrência das espécies de aves 

estepárias, preconiza-se a adopção de uma metodologia tipo Atlas, com prospecção de aves em 

quadrículas de 1x1 km. Serão realizados dois períodos de amostragem anuais: um na Primavera, para 

caracterizar as comunidades nidificantes (com início em Março/Abril) e outro no Outono/Inverno, para 

caracterizar as comunidades invernantes. Como resultado desta metodologia, deverão ser elaboradas 

cartas de ocorrência das diferentes espécies. 
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4. Conclusões 

O presente RECAPE surge na sequência da emissão de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável 

(condicionada) ao Bloco Oeste do Subsistema de Rega do Ardila e do desenvolvimento dos projectos 

avaliados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) a Projectos de Execução. Face às análises apresentadas 

ao longo do relatório – no sentido de verificar a conformidade dos Projectos de Execução do Bloco de Rega 

Orada-Amoreira e do Bloco de Rega de Brinches com a DIA do Bloco Oeste e de desenvolver estudos 

complementares ao EIA exigidos pela DIA –, conclui-se o seguinte: 

• as soluções desenvolvidas a Projecto de ExecuçãoProjecto de ExecuçãoProjecto de ExecuçãoProjecto de Execução respeitam na generalidade as 

recomendações e orientações definidas na DIA; 

• os estudos complemenestudos complemenestudos complemenestudos complementarestarestarestares efectuados – nomeadamente o balanço dos movimentos de 

terras necessários à implementação do projecto e respectivos impactes ambientais, a 

inventariação e análise dos impactes nos usos de água superficial na área afecta ao Bloco 

Oeste, as prospecções arqueológicas, a análise da possibilidade de implementar um modelo 

de gestão agrícola nas áreas do perímetro de rega com características estepárias e o plano 

de delimitação e classificação dos povoamentos, núcleos e exemplares significativos de 

azinheiras e sobreiros na área dos projectos – não conduziram à identificação de novos 

impactes ambientais que ponham em causa o projecto e permitiram concretizar algumas 

das medidas de minimização recomendadas pela DIA; 

• as medidas ambientaismedidas ambientaismedidas ambientaismedidas ambientais previstas na DIA foram integradas nos projectos de execução, 

sempre que aplicável – a maioria das medidas aplicáveis à fase de construção foi incluída 

nos Sistemas de Gestão Ambiental das empreitadas dos dois Blocos de Rega em análise, 

que integram os Cadernos de Encargos dos Concursos para a adjudicação das obras; 

• os pppprogramas rogramas rogramas rogramas de monitorizaçãode monitorizaçãode monitorizaçãode monitorização propostos (para os ecossistemas ribeirinhos, os fluxos de 

aves ameaçadas entre a ZPE de Castro Verde e a zona do projecto, os recursos hídricos 

subterrâneos, os recursos hídricos superficiais, os solos e a avifauna estepária) asseguram 

um eficaz acompanhamento dos principais impactes ambientais e dos parâmetros 

caracterizadores do desempenho do projecto. 

Perante o exposto, considera-se que os Projectos de Execução dos Blocos de Rega Orada-Amoreira e dos 

Blocos de Rega de Brinches se encontram em conformidadeem conformidadeem conformidadeem conformidade com a Declaração de Impacte Ambiental do 

Bloco Oeste do Subsistema de Rega do Ardila, dando assim cumprimento à legislação em vigor em matéria 

de Avaliação de Impacte Ambiental. 

 




