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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 8 de Novembro), foi apresentado à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao 

Projecto de Execução dos "Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa". O proponente é a EDIA, 

Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A e, à data de emissão do presente 

parecer, a entidade licenciadora é a Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (ARH Alentejo). 

Refira-se que a documentação foi enviada à APA pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo (CCDR/Alentejo). 

Através do ofício n.º 011239, de 07/08/2008, a APA, como Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do 

Artigo 9º do referido Decreto-Lei e em cumprimento do Despacho n.º 16 226/2007, uma Comissão de 

Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Instituto 

da Água (INAG), Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR), 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR/Alt), Instituto de Conservação 

da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) e Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(DGADR). Estas entidades nomearam os seguintes representantes: 

 APA (GAIA) – Eng.ª Marina Barros e Eng. Augusto Serrano 

 INAG – Eng.ª Maria Helena Alves 

 IGESPAR – Dr. João Marques 

 CCDR/Alt – Arq.ta Cristina Martins 

 ICNB – Dr. Pedro Rocha 

 DGADR – Eng. José António Quintão Pereira e Eng. Manuel Franco Frazão 

A APA contou com a colaboração da Eng.ª Maria João Palma na apreciação do Ambiente Sonoro. 

O EIA, datado de Julho de 2008, é composto pelos seguintes volumes: 

 Volume I – Resumo Não Técnico 

 Volume II – Relatório Síntese 

 Volume III – Cartas, Figuras e Fotografias 

 Volume IV – Anexos 

 Volume V – Projecto de Enquadramento Paisagístico 

Por solicitação da Comissão de Avaliação foi ainda apresentada a seguinte documentação: 

 Aditamento, datado de Setembro de 2008 

 Elementos Complementares, datado de Outubro de 2008 

 Segundos Elementos Complementares, datado de Outubro de 2008 

O EIA é da responsabilidade da empresa Nemus e foi elaborado entre Maio e Julho de 2008. 

O presente projecto está integrado na Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila, a qual por sua vez 

é um dos três subsistemas do Sistema Global de Rega de Alqueva que integra o Empreendimento de Fins 
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Múltiplos de Alqueva (EFMA). O projecto dos Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa consiste 

num conjunto de infra-estruturas hidráulicas de transporte e armazenamento de água, que tem por 

objectivo transportar água armazenada na albufeira de Pedrógão (principal origem de água) até um 

conjunto de várias albufeiras e reservatórios, a partir dos quais a água será distribuída para os blocos de 

rega a beneficiar, localizados na margem esquerda do rio Guadiana. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspectos que se consideram relevantes na avaliação 

efectuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao 

Projecto de Execução em causa. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

Entre Agosto de 2005 e Maio de 2006 realizou-se o procedimento de AIA n.º 1444, relativo ao EIA sobre 

o Estudo Prévio da "Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila". 

O Estudo Prévio então sujeito a avaliação contemplou duas alternativas: Alternativa VIII e 

Alternativa X. Ambas são constituídas por um sistema integrado de quatro circuitos hidráulicos (Pedrógão, 

Amoreira, Brinches e Serpa), tendo como principal origem de água uma estação elevatória situada a 

jusante da barragem de Pedrógão. 

Em 4 de Maio de 2006 foi emitida a respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), a qual foi 

favorável para a Alternativa VIII, condicionada ao cumprimento de um conjunto de condicionantes e 

medidas de minimização, descriminadas na mesma. 

Posteriormente, foi apresentado para apreciação o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 

Execução (RECAPE) dos "Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa da Rede Primária do Subsistema 

de Rega do Ardila", que são três dos quatro adutores (circuitos hidráulicos) que integram a "Rede 

Primária do Subsistema de Rega do Ardila". Tal como estipulado na DIA, o Projecto de Execução foi 

desenvolvido para a Alternativa VIII. 

A CA, na sequência da apreciação do RECAPE, emitiu em Fevereiro de 2008 o seu parecer, no qual 

conclui que: 

"Na sequência da apreciação efectuada, constata-se que o Projecto de Execução agora apresentado, 

sobre o qual foi desenvolvido o RECAPE, sofreu várias e significativas alterações em termos de 

traçado/implantação e configuração das várias infra-estruturas (quer de adução quer de 

armazenamento) que integram os três adutores, face ao inicialmente previsto no Estudo Prévio que 

foi objecto de avaliação em sede de procedimento de AIA (e no âmbito do qual foi sujeito a Consulta 

Pública) e consequente emissão de DIA em 4 de Maio de 2006. 

Assim, considera-se que face às significativas alterações introduzidas no Projecto de Execução, 

relativamente ao inicialmente previsto em Estudo Prévio, nomeadamente e com maior relevo: 
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- em termos de traçado e localização das infra-estruturas de adução e armazenamento (condutas 

e reservatórios), com afastamentos que chegam a tingir cerca de 1,3 km e com implantação de 

uma conduta de adução ao longo da margem da ribeira do Enxoé; 

- à criação de um novo reservatório, só por si sujeito a AIA, o reservatório de Orada, e o facto do 

reservatório de Brinches-Sul (designado como Brinches-Este em Estudo Prévio), ter agora uma 

dimensão que o sujeita a AIA; 

não é possível verificar a sua conformidade com a DIA que foi emitida em fase de Estudo Prévio, pelo 

que se considera que o actual projecto dos Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa do Sub-

sistema de Ardila, deve ser sujeito a um procedimento de AIA." 

 

Na sequência da emissão deste parecer, a 30 de Abril de 2008, teve lugar na APA uma reunião sobre 

projectos do EFMA, onde estiveram presentes representantes da APA, da CCDR Alentejo, do INAG, do 

ICNB, do IGESPAR e da EDIA. Nesta reunião, e no que se refere aos "Adutores de Pedrógão, Brinches-

Enxoé e Serpa da Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila", foi transmitida à EDIA a seguinte 

posição técnica das várias entidades presentes: 

"a.1 Poderão ser objecto de abordagem em RECAPE os seguintes elementos do projecto: 

i. Estações Elevatórias de Pedrógão, Brinches e Torre do Lóbio, assim como o reservatório da 

Laje, uma vez que se consideram aceitáveis as alterações introduzidas no desenvolvimento 

do Estudo Prévio a Projecto de Execução; 

ii. Troço de conduta entre a Estação Elevatória de Pedrógão e o Reservatório de Orada, uma 

vez que o tipo de uso do solo na área de implantação não se altera e dado que se trata de 

uma conduta enterrada. No entanto, deverá ser apresentada no RECAPE a seguinte 

informação: 

 Descrição do projecto e das alterações introduzidas bem como das suas implicações e 

optimizações que representa; 

 Descrição da situação de referência, com avaliação comparativa entre o previsto no 

Estudo Prévio e o Projecto de Execução nomeadamente em termos de impactes; 

 Abordagem e justificação para não enquadramento ao abrigo do ponto 13, Anexo II do 

Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, ou seja, demonstração de que a 

alteração do traçado da conduta, face ao inicialmente previsto no Estudo Prévio, não 

implica a ocorrência de impactes adicionais, e que em particular se possam traduzir em 

impactes negativos importantes; 

 Declaração de aceitação dos proprietários afectados. 
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iii. Central Hidroeléctrica de Serpa 

A EDIA referiu que, relativamente à Central Hidroeléctrica de Serpa, a área de implantação 

faz parte da área da albufeira de Serpa, pelo que a área foi já expropriada, sendo o Estado 

o proprietário (para a barragem de Serpa foi já emitido parecer da Comissão de Avaliação 

sobre o RECAPE, encontrando-se a obra em curso). Por outro lado, a restituição desta 

Central tem de estar dentro da área da albufeira, submersa 5 m abaixo do NPA da 

albufeira. 

Face a esta explicação, as várias entidades presentes consideraram aceitável que a Central 

Hidroeléctrica de Serpa fosse objecto de abordagem em RECAPE. 

Deste modo, foi considerado que deverá ser elaborado: um RECAPE para o reservatório da 

Laje; um RECAPE para os restantes elementos do projecto acima referidos. 

a.2 Os restantes elementos do projecto deverão ser objecto de elaboração de novo EIA a 

submeter a procedimento de AIA, dadas as significativas alterações introduzidas no Projecto 

de Execução, relativamente ao inicialmente previsto em Estudo Prévio". 

 

Na sequência do exposto foram elaborados os RECAPE das seguintes infra-estruturas, os quais foram já 

objecto de apreciação e emissão de parecer da CA: 

 RECAPE da Barragem da Lage; 

 RECAPE das Estações Elevatórias de Pedrogão, Brinches e Torre do Lóbio, da Central Hidroeléctrica 

de Serpa e da Conduta Elevatória de Pedrógão. 

Por outro lado, para as restantes infraestruturas dos Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa foi 

elaborado o EIA objecto da presente avaliação. 

Deste modo, dado que determinadas infra-estruturas (acima mencionadas) do projecto dos Adutores 

foram já objecto de RECAPE e respectiva apreciação por parte da CA, o presente EIA não as inclui, pelo 

que o mesmo não abrange a totalidade das infraestruturas associadas ao projecto dos Adutores. 

Acresce referir que os elementos do Projecto de Execução disponibilizados são os mesmos que 

acompanharam o RECAPE sobre o qual a CA emitiu parecer em Fevereiro de 2008. O Projecto de 

Execução em causa foi desenvolvido para a Alternativa VIII, aprovada condicionalmente pela DIA emitida 

em 4 de Maio de 2006 para a "Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila". 
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3. ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS DO PROJECTO 

O Estado Português, através do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, aprovado 

pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, define como uma das opções estratégicas territoriais para a 

Região Alentejo o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, no qual estão integrados os Adutores de 

Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa. Deste modo, a construção dos Adutores em causa contribui para 

atingir esses objectivos. 

O projecto em análise, Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa, abrange 3 dos 4 adutores 

(circuitos hidráulicos) que integram a "Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila", a qual por sua 

vez é um dos três subsistemas do Sistema Global de Rega de Alqueva que integra o Empreendimento de 

Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). 

Refira-se que o EFMA foi sujeito a procedimento de AIA, tendo merecido parecer favorável do Ministério 

do Ambiente, em 14 de Agosto de 1995. Na sequência desta aprovação, a EDIA tem vindo a promover 

estudos de impacte ambiental para cada uma das componentes do empreendimento abrangidas pela 

legislação de AIA. 

O EFMA tem como componente mais importante a utilização da água armazenada na albufeira de 

Alqueva, para regar alguns dos solos com melhor capacidade agrícola do Alentejo, distribuídos entre a 

bacia hidrográfica do Sado e a bacia hidrográfica do Guadiana. 

A solução actual para o desenvolvimento das infra-estruturas de rega do Sistema Global de Rega do 

EFMA consiste na repartição da área total de rega por três subsistemas principais, designadamente: 

- Subsistema de Alqueva (62 600 ha), cuja origem da água será uma captação num braço da 

margem direita da albufeira da barragem do Alqueva, correspondente ao rio Degebe; 

- Subsistema de Pedrógão (21 900 ha), cuja origem da água será uma captação na margem direita 

da albufeira do açude de Pedrógão; 

- Subsistema de Ardila (30 000 ha), cuja origem da água será uma ou mais captações na margem 

esquerda da albufeira do açude de Pedrógão. 

O projecto dos Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa, integrado no subsistema de Ardila e 

constituindo parte das infraestruturas que integram a Rede Primária deste subsistema (sendo-lhe por isso 

complementar), consiste num conjunto de infra-estruturas hidráulicas de transporte e armazenamento de 

água que têm por objectivo transportar a água armazenada na albufeira de Pedrógão (principal origem 

de água) até um conjunto de várias albufeiras e reservatórios, a partir dos quais a água será distribuída 

para os blocos de rega a beneficiar, localizados na margem esquerda do rio Guadiana. 

Tal permitirá o cumprimento de um dos principais objectivos do EFMA: utilizar a água armazenada na 

albufeira de Alqueva para regar alguns dos solos com melhor capacidade agrícola do Alentejo, permitindo 

a conversão do regime cultural praticado, de sequeiro para regadio. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Processo AIA N.º 1962 

 

Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa 6 

Projecto de Execução 

Neste enquadramento, os três circuitos hidráulicos que integram o projecto têm, especificamente, os 

seguintes objectivos: 

 Circuito hidráulico de Pedrógão 

Reforçar, a partir da albufeira de Pedrógão, as disponibilidades hídricas das albufeiras de Brinches 

e da Amoreira. 

 Circuito hidráulico de Brinches-Enxoé 

A partir da albufeira de Brinches, reforçar as albufeiras de Serpa, do Enxoé e da Laje, por um lado 

e, por outro, fornecer água às áreas a beneficiar nas zonas Oeste e Sul do Subsistema do Ardila. 

 Circuito hidráulico de Serpa 

Estabelecendo a ligação entre a albufeira de Serpa e os reservatórios de regularização Serpa-Norte 

e Serpa-Sul, este circuito hidráulico permitirá a beneficiação de terrenos, localizados nas 

imediações da Vila de Serpa. 

Em termos de adução, dependem do projecto objecto da presente avaliação os Blocos de Rega Oeste e 

Sul do Subsistema de Rega do Ardila. 

 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O local de implantação dos Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa, desenvolvendo-se na margem 

esquerda do rio Guadiana, situa-se no distrito de Beja, concelho de Serpa, abrangendo as freguesias de 

Pias, Brinches, Santa Maria e Salvador. 

As infra-estruturas do projecto objecto da presente análise são as seguintes: 

 um sistema adutor de infra-estruturas lineares com desenvolvimento total de 38,5 km (afectando 

uma área de 1 725,8 ha), incluindo 

 8,0 km de canais a céu aberto (adutor de Pedrógão) 

 30,5 km de condutas enterradas, das quais 

o 18,1 km gravíticas (adutor de Brinches-Enxoé) 

o 12,4 km elevatórias (4,4 km do adutor de Brinches-Enxoé e 8,0 km do adutor de Serpa) 

 seis reservatórios de transição e regularização 

 Orada, Brinches Norte (Adutor de Pedrógão) 

 Brinches Sul, Montinhos (Adutor de Brinches-Enxoé) 

 Serpa Norte e Guadalupe (Adutor de Serpa) 

 uma estação elevatória (EE) primária – EE Serpa Norte (Adutor de Serpa) 
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Circuitos hidráulicos (adutores) 

Abrangendo o projecto objecto da presente avaliação três adutores, cada um deles é constituído por 

várias componentes, sendo objecto da presente avaliação as que de seguida se referem. 

Circuito hidráulico de Pedrógão 

Este circuito hidráulico estabelece a ligação entre a albufeira do Pedrógão (principal origem de água) e as 

albufeiras de Amoreira e de Brinches. Tem como principal objectivo reforçar as disponibilidades hídricas 

das albufeiras de Brinches e da Amoreira. 

A partir da EE de Pedrógão a água será transportada por uma conduta elevatória enterrada (ao longo de 

cerca de 1,7 km) até ao reservatório de Orada. A partir do reservatório de Orada a água é aduzida de 

forma gravítica através de canais a céu aberto, até às albufeiras de Amoreira e Brinches, ao longo de 

uma extensão total de 8,0 km. Deste adutor faz ainda parte o reservatório de Brinches Norte, que 

estabelece a ligação entre a rede primária e a rede secundária de parte do Bloco Oeste do Subsistema do 

Ardila. 

Relativamente a este adutor, fazem parte do âmbito da presente avaliação 8,0 km de canais a céu aberto 

e dois reservatórios (Orada e Brinches-Norte). Os canais estabelecem a ligação às albufeiras da Amoreira 

e de Brinches. Relativamente aos reservatórios, no de Orada é realizada a transição do sistema elevatório 

primário para o sistema adutor gravítico; por sua vez, o reservatório de Brinches Norte constitui um 

reservatório de regularização para a rede de rega secundária. 

Os 8,0 km de canais estão divididos em 4 troços. No final do primeiro troço, uma estrutura de bifurcação 

do canal permite separar o caudal a aduzir às albufeiras de Brinches e da Amoreira. A partir da estrutura 

de bifurcação, o Troço 2 do canal dirige-se para Este, para adução à albufeira da Amoreira, e o Troço 3 

dirige-se para Sul, até ao Nó de Brinches Norte. Neste ponto, uma tomada de água deriva um caudal 

para adução do reservatório de Brinches Norte, iniciando-se o troço seguinte (Troço 4) nesta mesma 

secção. O Trecho 4 corresponde ao troço de canal entre a derivação para o reservatório de Brinches 

Norte e a albufeira de Brinches. 

As características destes troços são as seguintes: 

 o Troço 1, com 3,8 km de desenvolvimento, está dimensionado para 19,5 m3/s (caudal de adução 

máximo) e tem uma geometria de 2,50 m de largura de rasto por 3,00 m de altura; 

 o Troço 2, com 1,3 km de desenvolvimento, está dimensionado para 9,16 m3/s (caudal de adução 

máximo) e tem uma geometria de 2,00 m de largura de rasto por 2,30 m de altura; 

 o Troço 3, com 1,6 km de desenvolvimento, está dimensionado para 10,37 m3/s (caudal de adução 

máximo) e tem uma geometria de 2,00 m de largura de rasto por 2,60 m de altura; 

 o Troço 4, com 1,3 km de desenvolvimento, está dimensionado para 8,17 m3/s (caudal de adução 

máximo) e tem uma geometria de 2,00 m de largura de rasto por 2,40 m de altura. 
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Está prevista a instalação de estruturas de drenagem transversal (passagens hidráulicas - PH) e 

longitudinal (valetas de drenagem, valas trapezoidais escavadas no terreno natural e valas trapezoidais 

revestidas a betão). 

Ao nível da drenagem transversal, está prevista a instalação de um total de 12 PH, das quais oito nos 

canais e quatro nos restabelecimentos de caminhos. As PH serão de três tipos: manilhas de betão de um 

vão com diâmetros DN 1 000 e 1 500, e manilhas de betão de dois vãos com diâmetro DN 1 500.1 

Assim, no Troço 1 estão projectadas duas PH, no Troço 2 existem duas, no Troço 3 existe uma e no 

Troço 4 estão projectadas três. 

Estão também previstas 10 passagens superiores, perpendiculares ao canal trapezoidal, com tabuleiro de 

um só vão apoiado em encontros betonados in situ. As passagens superiores terão uma largura total da 

plataforma de 6,00 m, largura da faixa de rodagem de 4,60 m e guarda-corpos nas vigas de bordadura, 

com dimensões de 2 x 0,25 m. No tabuleiro foi previsto um corredor revestido a terra vegetal, situado 

lateralmente à faixa de rodagem, para atravessamento de fauna de pequeno porte. 

Foram ainda previstas 15 rampas de salvamento no canal, sendo seis delas no Trecho 1 e três em cada 

um dos restantes trechos, com um afastamento médio de cerca de 700 m, constituídas por uma soleira 

inclinada de betão armado, com acabamento anti-derrapante e equipadas com escadas de salvamento. 

O canal terá um caminho de serviço, que acompanhará todo o seu traçado, ao longo do lado direito do 

canal. Este caminho terá em geral uma faixa de rodagem com 3,50 m, ladeada por bermas direitas de 

0,50 m, no caso de ser uma zona em aterro e apenas por uma berma de 0,50 m do lado do canal, no 

caso ser uma zona em escavação. 

Para os troços de restabelecimentos de estradas municipais interceptadas pelo traçado do canal, 

considerou-se uma faixa de rodagem com 5,50 m, ladeada por bermas direitas de 0,50 m. 

A faixa do canal, incluindo o caminho de serviço, será vedada ao longo de todo o traçado do canal. A 

vedação será efectuada com rede metálica galvanizada com postes de madeira, com 1,50 m de altura, e 

arame farpado no topo e na base. A altura da vedação acima do solo será de 1,50 m, ficando a fiada de 

arame farpado e o extremo superior da rede, respectivamente 5 cm e 15 cm abaixo do topo dos postes. 

Está também prevista a instalação de uma rede adicional com 1,00 m de altura para impedir a passagem 

de pequenos animais, que deverá ter uma malha 2 x 5 cm e será enterrada cerca de 0,40 m. 

As vedações serão interrompidas por portões metálicos de duas folhas com 4 m de largura nas zonas de 

acesso a veículos e por portões de madeira com 0,80 m de largura nas zonas em que apenas se permita 

o acesso a peões. 

Sendo necessária a realização de taludes de escavação e de aterro, nestes últimos perspectiva-se a 

utilização dos materiais de escavação a efectuar ao longo do traçado, pelo que não é prevista a 

exploração de nenhuma mancha de empréstimo para este fim. 
                                                 
1 A dimensão mínima de 1 000 mm de diâmetro possibilita, por um lado, prevenir o assoreamento da estrutura, e por outro lado, 
permitir a passagem de animais de pequeno porte. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Processo AIA N.º 1962 

 

Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa 9 

Projecto de Execução 

É considerado no Projecto de Execução que alguns dos materiais excedentes devem ser conduzidos a 

vazadouro definitivo. Os taludes de aterro serão protegidos por um revestimento vegetal, constituído por 

uma camada de terra vegetal com 0,15 cm de espessura e por hidrossementeira com uma mistura de 

gramíneas adequada à região. 

Circuito hidráulico de Brinches-Enxoé 

Este circuito hidráulico estabelece a ligação entre a albufeira de Brinches e as albufeiras de Serpa, do 

Enxoé e da Laje. A partir da albufeira de Brinches (principal origem de água), o Projecto desenvolve-se 

para Sul de modo a reforçar as albufeiras de Serpa, do Enxoé e da Laje, e até ao reservatório de 

Montinhos, os quais serão os centros de distribuição da água para os perímetros de rega da zona 

meridional do Subsistema do Ardila – Bloso de Rega Sul e Oeste. 

A água elevada na EE de Brinches é transportada por uma conduta elevatória enterrada (com cerca de 

4,4 km de desenvolvimento) até ao reservatório de Brinches Sul. A partir deste reservatório, a água é 

aduzida de forma gravítica, através de condutas enterradas, até às albufeiras de Serpa, Laje e Enxoé e 

ainda até ao reservatório de Montinhos, ao longo de uma extensão total de 

18,1 km. Este adutor inclui ainda uma central hidroeléctrica no fim da conduta adutora à albufeira de 

Serpa e a Barragem de Laje. 

Relativamente a este adutor, fazem parte do âmbito da presente avaliação 4,4 km de conduta elevatória 

enterrada, 18,1 km de conduta gravítica enterrada e dois reservatórios (Brinches-Sul e Montinhos). 

Ao longo dos 4,4 km de conduta elevatória (com 2 150 mm de diâmetro) que estabelece ligação entre a 

EE de Brinches e o reservatório de Brinches Sul, será construída uma serventia temporária de acesso à 

conduta e aos equipamentos nele instalados, a qual terá 4 m de largura e será revestida com tout-

venant. 

A totalidade dos 18,1 km de conduta gravítica enterrada (que fará a adução às albufeiras de Serpa, do 

Enxoé e da Laje, e até ao reservatório de Montinhos), constituem uma rede ramificada de condutas, que 

engloba uma linha principal de adução e três derivações, que se subdividem em 7 troços: 

 Troço 1 – entre o reservatório de Brinches Sul e o nó de derivação para a albufeira de Serpa, com 

1,765 km de desenvolvimento, 2 150 mm de diâmetro e caudal máximo de dimensionamento de 

6,5 m3/s; 

 Troço 2 – entre o anterior e o nó de derivação para o reservatório dos Montinhos, com 1,197 km 

de comprimento, 2 150 mm de diâmetro e caudal máximo de dimensionamento de 4,0 m3/s; 

 Troço 3 – entre o Troço 2 e o nó de derivação para a barragem da Laje, com 1,734 km de 

desenvolvimento e caudal máximo de dimensionamento de 2,85 m3/s; 

 Troço 4 – conduta de reforço da albufeira do Enxoé, com 7,337 km de comprimento, 600 de 

diâmetro e caudal máximo de dimensionamento de 0,15 m3/s; 

 Troço 5 – conduta de reforço da albufeira de Serpa, com 1,929 km de comprimento, 1400 mm de 

diâmetro e caudal máximo de dimensionamento de 2,5 m3/s; 
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 Troço 6 – conduta de alimentação do reservatório dos Montinhos, com cerca de 380 m de 

desenvolvimento, 1 000 mm de diâmetro e caudal máximo de dimensionamento de 1,15 m3/s; 

 Troço 7 – conduta de ligação à barragem da Laje, com 3,757 km de comprimento, 1 600 de 

diâmetro e caudal máximo de dimensionamento de 2,7 m3/s. 

Para possibilitar o acesso ao adutor e aos equipamentos nele instalados existirá uma serventia temporária 

com 4 m de largura revestida com tout-venant. 

De acordo com as valas tipo definidas e com a caracterização de materiais disponível, pode ser necessário 

recorrer pontualmente a uma mancha de empréstimo ou pedreira da região, em função das exigências de 

qualidade requeridas para os materiais de aterro das valas. 

Circuito hidráulico de Serpa 

Estabelecendo a ligação entre a albufeira de Serpa e os reservatórios de regularização de Serpa-Norte e 

de Guadalupe, este circuito hidráulico permitirá a beneficiação de terrenos, localizados nas imediações da 

Vila de Serpa. 

A partir da EE de Torre de Lóbio (junto da barragem de Serpa), a água será transportada por uma 

conduta elevatória enterrada (com 1 800 mm de diâmetro), ao longo de cerca de 4,0 km de 

desenvolvimento, até ao reservatório de Serpa Norte. A partir deste reservatório, a água é novamente 

elevada (pela EE de Serpa Norte) e transportada por nova conduta elevatória enterrada (com 1 200 mm 

de diâmetro), ao longo de cerca de 4,0 km, até ao reservatório de Guadalupe. 

Relativamente a este adutor, fazem parte do âmbito da presente avaliação 8,0 km de condutas 

elevatórias, dois reservatórios (Serpa Norte e Guadalupe) e uma EE (Serpa Norte). 

Ao longo do troço de conduta que estabelece a ligação entre a EE de Torre do Lóbio e o reservatório de 

Serpa Norte, após a travessia do Barranco da Retorta, atendendo ao grande diâmetro da conduta, nos 

troços em que a mesma se desenvolve afastada de caminhos, será necessário construir um caminho de 

acesso lateral temporário para instalação da conduta. 

A conduta que estabelece a ligação a partir do reservatório de Serpa Norte até ao reservatório de 

Guadalupe, está subdividida em três troço: 

 o primeiro desenvolve-se entre a EE de Serpa Norte e a ER 255 (Serpa-Pias); 

 o segundo desenvolve-se a partir deste ponto, atravessando o IP8 (Beja – Vila Verde de Ficalho) e 

a EM 517 (Serpa – Vale de Vargos), seguindo depois paralela ao IP8; 

 o terceiro tem início antes do cruzamento com a ER 265 (Serpa – Mértola) continuando até ao 

reservatório de Guadalupe. 

A ER 255, o IP8 e a EM 517 serão atravessadas recorrendo à técnica de perfuração horizontal. 

Atendendo ao grande diâmetro da conduta, nos troços em que a mesma se desenvolve afastada de 

caminhos, será necessário construir um caminho de acesso lateral temporário para instalação da conduta. 
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No terceiro troço o caminho manter-se-à após instalação, de modo a permitir o acesso ao reservatório de 

Guadalupe. 

Reservatórios de transição e regularização 

Dos seis reservatórios de transição e regularização em avaliação, um será do tipo pequena barragem de 

aterro (com perfil homogéneo), quatro serão do tipo semi-escavado e um será em betão armado. As suas 

principais características são as que de seguida se referem. 

Reservatório tipo pequena barragem de aterro 

Parâmetro Orada 
Volume útil da albufeira (dam3) 354 
Nível de pleno armazenamento - NPA (m) 138,70 
Área inundada ao NPA (ha) 9,76 
Nível de máxima cheia - NMC (m) 139,00 
Nível mínimo de exploração – NmE (m) 133,00 
Altura máxima acima da fundação (m) 15 
Cota do coroamento  
Comprimento do coroamento (m) 214 
Largura do coroamento (m) 6,0 m 
Volume de aterro (dam3) 45,1 

Este reservatório situa-se no barranco da Azenha da Aldeia (a cerca de 3 km da Mina de Orada), 

freguesia de Pias, concelho de Serpa, distrito de Beja. Tem como órgãos hidráulicos de segurança: 

descarregador de emergência e descarga de fundo. A tomada de água para o canal de adução às 

albufeiras de Brinches e da Amoreira será construída na margem direita deste reservatório. 

Os solos necessários para a construção do corpo do aterro terão origem em duas manchas de 

empréstimo localizadas no interior da área inundável, estimando-se que poderão fornecer cerca de 

57,6 dam3. Acrescerão a estes os materiais do horizonte superior, provenientes das escavações (cerca de 

28 800 m3), os quais poderão ser empregues na construção dos aterros dos acessos ou colocados a 

jusante do sistema de drenagem principal. 

Os materiais para enrocamento e drenos serão provenientes de pedreiras em exploração, em regiões 

próximas do local do reservatório. Os materiais para filtros serão provenientes de areeiros em exploração 

na região, não sendo excluída a possibilidade de virem a ser explorados areeiros em locais mais afastados 

do reservatório. 

O paramento de montante será protegido com enrocamento e o de jusante com uma hidrossementeira 

aplicada a uma camada de terra vegetal com espessura de 0,30 m. 

O acesso ao reservatório, bem como às diferentes infraestruturas que nele estão integradas, será 

realizado a partir de um caminho agrícola existente, que será intervencionado. O acesso ao coroamento 

terá uma extensão de 560 m e uma largura de 5,0 m, com bermas de 0,75 m. 
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Reservatórios tipo semi-escavado 

Parâmetro Brinches-
Norte 

Brinches-
Sul 

Montinhos Serpa-
Norte 

Guadalupe 

Volume total (dam3) 70 322 147  0,6 
Volume útil (dam3) 60 289 130 110  
Área inundada ao NPA (ha) 2,7 8,16 4,96 3,7  
Nível de pleno armazenamento - NPA (m) 136,20 185,00 180,20 189,0  
Nível mínimo de exploração - NmE (m) 133,20 181,00 177,00 184,0  
Profundidade total (m) 4,70 6 5,25 6,5  
Altura máxima exterior (m)  12 14  4,9 
Largura do coroamento (m) 3,0 m     
Desenvolvimento do coroamento (m)  1 094 1 156   
Cota do coroamento  186,50 181,75   
Dimensões ao nível do coroamento (m2) 180x130   110x225  
Diâmetro interior (m)     14 

 

BRINCHES-NORTE 

O acesso ao coroamento do reservatório far-se-à através de um caminho que será construído a partir de 

um caminho agrícola existente a cerca de 200 m para Norte do reservatório. 

Não se encontra prevista qualquer mancha de empréstimo para exploração de materiais de construção 

para este reservatório. 

BRINCHES-SUL 

Não se prevê a exploração de qualquer mancha de empréstimo exterior à área inundada pelo 

reservatório. Os materiais excedentes serão da ordem dos 48 000 m3. 

O acesso ao reservatório será feito a partir de um caminho de projecto da rede secundária dos blocos de 

rega do Cangueiro e de Navegadas. 

Os materiais britados para execução da camada de transição e para enrocamento no pé do talude 

exterior serão provenientes de pedreiras existentes na região, nomeadamente nas diversas pedreiras de 

calcário dolomítico em exploração na zona de Moura. 

MONTINHOS 

Não se prevê a exploração de qualquer mancha de empréstimo exterior à área inundada pelo 

reservatório. Os materiais excedentes serão da ordem dos 20 500 m3. 

Os materiais britados para execução da camada de transição e para enrocamento no pé do talude 

exterior serão provenientes de pedreiras existentes na região, nomeadamente nas diversas pedreiras de 

calcário dolomítico em exploração na zona de Moura. 

SERPA – NORTE 

O acesso ao coroamento do reservatório será feito através de um caminho que será construído a partir de 

um caminho existente. 

Não se encontra prevista qualquer mancha de empréstimo para exploração de materiais de construção 

para este reservatório, apesar de a reutilização dos solos escavados (dadas as suas características) para a 
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construção dos aterros ter de ser feita com alguma reserva, sendo igualmente possível a utilização de 

materiais provenientes de outras escavações necessárias para as estruturas anexas à obra, ou de outros 

locais em que os materiais se apresentem com características análogas. 

GUADALUPE 

Este será um reservatório em betão armado. 

O acesso ao interior do reservatório faz-se através de uma abertura existente na cobertura que será 

fechada por uma tampa metálica, através de escadas interiores e exteriores. 

Este reservatório será totalmente vedado, sendo a vedação constituída por postes de madeira tratada 

com 1,40 m de altura que servirão de suporte a painéis de rede de arame com 1,65 mm de diâmetro em 

malha quadrada com 0,15 m x 0,15 m. 

Estação Elevatória 

A EE de Serpa Norte, localizando-se junto do reservatório com o mesmo nome, está dimensionada para 

um caudal de 1,8 m3/s, possuindo dois patamares de elevação independentes, que pressurizam duas 

condutas adutoras independentes: uma para o reservatório de Guadalupe e outra para directa para a 

rede de rega (pertencente à rede secundária). 

O acesso às instalações será realizado a partir de uma derivação do caminho de acesso ao reservatório de 

Serpa Norte, que terá uma faixa de rodagem de 3,5 m, com bermas de 0,75 m. 

Movimentos de terras 

Foi estimado um volume de escavação para a implantação das infra-estruturas da ordem de 

1 670 000 m3 de terras e um volume de aterros da ordem de 1 130 000 m3. 

Ainda que seja aproveitada a maior parte dos materiais escavados em aterros das próprias empreitadas, 

foi estimado um volume de terras sobrantes da ordem dos 540 000 m3, o qual poderá ser absorvido nas 

várias outras obras a realizar na região. Os materiais sobrantes que não possam ser utilizados em aterros 

deste projecto ou de outros projectos, serão levados a depósito. 

Os volumes de escavação e aterro para cada uma das infra-estruturas do projecto são os seguintes: 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Processo AIA N.º 1962 

 

Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa 14 

Projecto de Execução 

 
Fonte: EIA, p. 286. 

 

Estaleiros 

A localização exacta dos estaleiros de apoio às empreitadas de construção dos adutores do Pedrógão, de 

Brinches-Enxoé e Serpa não está totalmente definida. Apenas o Projecto de Execução do Pedrógão prevê 

a localização de um estaleiro próximo do reservatório da Orada e outro próximo da bifurcação do canal. 

No caso dos Projectos de Execução dos Adutores de Brinches-Enxoé e de Serpa, é estipulado que caberá 

ao Empreiteiro submeter à aprovação do Dono de Obra a localização do estaleiro, devendo esta selecção 

ter em conta as condicionantes impostas pela DIA dos projectos e transpostas para os Sistemas de 

Gestão Ambiental (SGA) das empreitadas, bem como as já previstas nos SGA já apresentados. 

No caso específico dos estaleiros associados ao adutor de Pedrógão, os mesmos serão implantados na 

faixa de terreno da área a afectar pelas acções de projecto. Com áreas semelhantes (cerca de 8 500 m2), 

serão implantados: junto à bifurcação dos canais de adução às albufeiras da Amoreira e Brinches; e junto 

ao reservatório da Orada. 
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5. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adoptada pela CA para a avaliação do projecto dos Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé 

e Serpa foi a seguinte: 

▪ Análise da Conformidade do EIA – solicitação de elementos adicionais, que não obstaram a 

declaração de conformidade, relativos aos seguintes capítulos e aspectos do EIA – estimativa de 

custos de medidas de minimização e planos de monitorização e Património; 

▪ Declaração da Conformidade do EIA a 27 de Agosto de 2008; 

▪ Solicitação por duas vezes de elementos complementares relativos ao Ambiente Sonoro; 

▪ Solicitação de Parecer Externo às seguintes entidades – Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia 

e Inovação (INETI), Autoridade Florestal Nacional (AFN, ex-DGRF), Direcção-Regional de Agricultura 

e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo), Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Direcção 

Regional da Economia do Alentejo (DREAlentejo), Electricidade de Portugal (EDP, S.A.), Estradas de 

Portugal (EP, S.A.), Rede Ferroviária Nacional (REFER, EPE); 

▪ Os pareceres recebidos, que se encontram em anexo, foram analisados e integrados no presente 

parecer, sempre que se entendeu ser pertinente; 

▪ Visita ao local, efectuada no dia 25 de Setembro de 2008, onde estiveram presentes os 

representantes da CA (da APA, do INAG, da CCDR/Alentejo, do IGESPAR, da DGADR), da EDIA e da 

empresa que elaborou o EIA; 

▪ Análise técnica do EIA, e respectivo Aditamento e Elementos Complementares, bem como a consulta 

do Projecto de Execução dos "Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa", com o objectivo de 

avaliar os impactes do projecto e a possibilidade dos mesmos serem minimizados/potenciados. A 

apreciação dos descritores foi efectuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que 

constituem a CA. Assim, a APA emitiu parecer sobre o Ambiente Sonoro, a CCDR/Alentejo sobre 

Sócio-Economia, Usos do Solo e Ordenamento do Território, e Paisagem, o IGESPAR sobre 

Património, o INAG sobre Geologia, Geomorfologia, Tectónica e Sismicidade, Recursos Hídricos 

Subterrâneos e Superficiais, a DGADR sobre Solos e Agrossistemas, e o ICNB sobre Ecologia, Flora e 

Fauna; 

▪ Selecção dos descritores fundamentais tendo em consideração as características do projecto e a área 

de implantação do projecto. Consideraram-se descritores determinantes nesta avaliação, a Geologia, 

os Recursos Hídricos Superficiais, os Sistemas Ecológicos e o Património; 

▪ Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 21 dias úteis, desde o dia 

9 de Setembro até 7 de Outubro de 2008; 

▪ Elaboração do Parecer Final, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Antecedentes, 

3. Enquadramento e objectivos do projecto, 4. Descrição do projecto, 5. Procedimento de avaliação, 
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6. Análise específica, 7. Resultados da consulta pública, 8. Conclusão e 9. Condicionantes, elementos 

a apresentar, medidas de minimização e programas de monitorização. 

 

 

6. ANÁLISE ESPECÍFICA 

No EIA, os impactes do projecto foram avaliados para os seguintes descritores: Clima e microclima; Usos 

do Solo e Ordenamento do Território; Recursos Hídricos; Geologia, Geomorfologia e Geotecnia; Solos; 

Ecologia; Património Histórico-Cultural; Paisagem; Sócio-economia e Agrossistemas; Ambiente Sonoro; 

Qualidade do Ar; Resíduos e Efluentes. 

Atendendo às características do projecto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 

informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), no Projecto de Execução e outras recolhidas 

durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efectuada pela CA, 

os aspectos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

Sendo que a generalidade dos impactes identificados ocorrerá na fase de construção, verifica-se que as 

principais medidas previstas, tendo em vista a sua minimização, foram inseridas nos Sistemas de Gestão 

Ambiental (SGA) da empreitada, os quais foram reproduzidos no Anexo I do EIA. 

O EIA refere ainda que "Os SGA integrarão os Cadernos de Encargos dos concursos para as obras e, 

como tal, consideram-se parte integrante dos projectos de execução". 

No entanto, consultados os Cadernos de Encargos da obra, verifica-se que apenas foi prevista a 

integração do SGA nos Cadernos de Encargos relativos à Estação Elevatória e Adutor do Pedrógão – 

Margem Esquerda, e Canais de adução e reservatório de Orada (pertencentes ao Adutor do Pedrógão), 

mais especificamente no ponto 3.1, da parte relativa às Cláusulas Complementares. Por outro lado, para 

o Adutor de Serpa não foi possível verificar a integração do SGA nos Cadernos de Encargos das várias 

componentes do Projecto de Execução, uma vez que não fazem parte das peças de projecto enviadas. 

Deste modo, os SGA deverão ser integrados nos respectivos Cadernos de Encargos de todas as 

componentes dos Projectos de Execução dos Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa. Esta 

Integração deverá ser verificada em sede de licenciamento. 

Por outro lado, constata-se que os SGA prevêem a elaboração de um Plano de Desactivação dos 

Estaleiros, atribuindo essa competência ao Empreiteiro e a aprovação à EDIA. Assim, considera-se que, 

antes da referida aprovação, estes Planos devem ser remetidos à Autoridade de AIA para apreciação. 

Acresce ainda que, tratando-se de uma obra pública, de acordo com o estipulado pela legislação em vigor 

referente a resíduos de construção e demolição (RCD), das Peças do Projecto de Execução deverá fazer 

parte um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Processo AIA N.º 1962 

 

Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa 17 

Projecto de Execução 

Deste modo, em sede de licenciamento deverá ser verificado se o Projecto de Execução é acompanhado 

de um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, em cumprimento da 

legislação em vigor sobre a matéria2, e se está elaborado nos termos previstos no Decreto-Lei 

n.º 46/2008, de 12 de Março, e de acordo com o modelo disponível para o efeito em 

http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/RCD/Documents/Modelo_PPG_RCD.p

df. 

 

 

6.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA 

A área afecta às infra-estruturas em estudo enquadra-se na unidade morfo-estrutural do maciço Antigo 

ou Hespérico, na Zona da Ossa Morena, no sector Montemor-Ficalho. 

Esta área apresenta grande diversidade litológica, onde afloram terrenos metamóficos e ígneos, de idade 

pré-câmbrica e paleozóica. Na parte norte da área de intervenção, desenvolve-se uma bacia de 

sedimentação, de idade Terciária, onde aflora o Complexo de Moura e o Complexo de Marmelar. Ocorrem 

ainda depósitos de cobertura recentes do Quaternário, nomeadamente aluviões, depósitos de vertente e 

terraços fluviais. 

Em termos gerais, a região em estudo enquadra-se na peneplanície do Baixo Alentejo. Nesta área e na 

sua envolvente directa existem várias falhas e lineamentos, nomeadamente falha da Vidigueira, falha de 

Ferreira-Ficalho e alguns lineamentos orientados a E-W a WNW-ESSE. Na área de intervenção ocorrem, 

ainda, diversas dobras anticlinais orientadas NE-SW, geralmente mergulhantes para NW. 

Nenhuma das infra-estruturas intercepta qualquer pedreira inactiva ou em actividade. No que se refere 

aos recursos minerais metálicos, não existe, actualmente, na área abrangida pelo projecto nenhuma 

exploração de recursos minerais metálicos, mas existe um pedido, da empresa AGC – Minas de Portugal 

Unipessoal, Lda (Contrato MNPPP0137), para a prospecção e pesquisa de ouro, prata, platina, cobre, 

níquel, crómio, chumbo, zinco, estanho, tântalo, nióbio e tungsténio, pelo que está sujeita às condições 

impostas pelo Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de Março, e pelo Decreto-Lei nº. 88/90, de 16 de Março. Esta 

área engloba a totalidade do traçado previsto para o Adutor de Serpa. 

Os principais impactes ocorrem na fase de construção e devem-se maioritariamente à instalação dos 

estaleiros, escavações e aterros associados à construção dos canais e condutas, reservatórios e estação 

elevatória, escavação e abertura e beneficiação de caminhos e vias de acesso de apoio às obras. 

Está prevista a escavação de 1 670 000 m3 de terras, correspondendo cerca de 35% deste volume às 

escavações a efectuar para a construção dos reservatórios de Brinches e de Montinhos, as quais 

envolvem o desmonte de pequenos cabeços. 

                                                 
2 Nomeadamente o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, e o Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 

http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/RCD/Documents/Modelo_PPG_RCD.pdf
http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/RCD/Documents/Modelo_PPG_RCD.pdf


Parecer da Comissão de Avaliação 
Processo AIA N.º 1962 

 

Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa 18 

Projecto de Execução 

Os materiais necessários para a construção das infraestruturas têm origem em zonas de empréstimo 

localizadas nas áreas a inundar ou em pedreiras e areeiros em exploração na região. 

Prevê-se um volume de terras sobrantes da ordem dos 540 000 m3, que o EIA considera que poderá ser 

absorvido nas obras a realizar na região. Os materiais sobrantes que não possam ser utilizados em 

aterros deste projecto ou de outros projectos serão levados a depósito. 

Nesta fase os impactes de maior significância estão associados à potenciação dos fenómenos erosivos, 

associados à alteração da rede de drenagem natural e do coberto vegetal, à instabilidade dos taludes, 

bem como a alterações na morfologia, nomeadamente devido ao desmonte de pequenos cabeços. 

A generalidade dos impactes nos descritores geologia e geomorfologia são negativos, localizados, 

directos, de pequena magnitude e pouco significativos que passam, no entanto, a ser de média a elevada 

significância, no caso da construção das infra-estruturas de armazenamento, devido aos volumes 

elevados de aterro e escavação que estas acções envolvem. 

A construção e exploração desta infra-estrutura do Adutor de Serpa não afectará as eventuais reservas 

minerais que possam existir, embora possam dificultar pela sua presença os trabalhos de prospecção e 

pesquisa. Os impactes são negativos, mas muito pouco significativos. 

Na fase de exploração não são expectáveis impactes negativos ao nível destes dois descritores. 

No que se refere às medidas de minimização, consideram-se necessárias e suficientes as medidas que 

constam dos Sistemas de Gestão Ambiental, devendo ainda ser implementadas as medidas propostas no 

EIA. 

Face ao exposto considera-se que os impactes negativos ao nível da geologia e geomorfologia associados 

aos Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa são significativos, mas minimizáveis se 

implementadas as medidas de minimização preconizadas no EIA, gerando impactes residuais negativos, 

mas pouco significativos. 

A DGEG informa ter verificado que a área de estudo do projecto dos Adutores sobrepõe-se com a área do 

“Pedido de Prospecção e Pesquisa AGC – Minas Unipessoal, Lda. MNPPP0137”. Deste modo, emitindo 

parecer favorável ao projecto, atendendo ao seu interesse para o desenvolvimento regional, refere a 

necessidade de ser tida em atenção a salvaguarda do desenvolvimento da exploração dos recursos 

geológicos que poderá ocorrer na área de pedido de prospecção e pesquisa. 

Relativamente esta questão, refere-se que todo o desenvolvimento processual para obtenção de 

autorização de prospecção destas áreas, já salvaguarda o uso existente à data do estabelecimento do 

contracto de prospecção e pesquisa, caso ocorra. 

A DRE Alentejo informa nada ter a opor ao projecto, informando que na área abrangida pelo estudo 

existem três pedreiras designadas por: Pantufo, com o n.º 3098 (propriedade da Barrabrita – Central de 

britagem e asfaltos, S. A.); Herdade de D. Brites, com o n.º 4943 (propriedade da Mármores Sintra – 
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Filhos, Lda); e Casa Branca n.º 3, com o n.º 5315 (propriedade de José Pinto e Silva). Esta entidade 

remeteu ainda plantas com a localização destas pedreiras. 

Consultadas estas plantas, verifica-se que as mesmas não serão afectadas pela implantação do projecto, 

uma vez que estão afastadas do mesmo, nomeadamente do Adutor de Serpa. 

 

6.2. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

O projecto localiza-se no Sector Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamóficas da Zona de Ossa 

Morena. 

Cerca de 46 % da área afecta ao traçados dos Adutores apresenta vulnerabilidade à poluição muito baixa 

(grande parte do traçado do Adutor de Serpa e do Adutor de Brinches-Enxoé), 26% da área em estudo 

apresenta vulnerabilidade à poluição média (maior parte da área a afectar pelo Adutor de Pedrogão e o 

traçado do Adutor de Brinches-Enxoé entre os reservatórios de Brinches Sul e Montinhos), 22 % da área 

em estudo apresenta uma vulnerabilidade à poluição baixa a variável (ligação do Adutor de Brinches-

Enxoé à albufeira da Lage e envolvente próxima ao Adutor de Serpa), 9% da área em estudo apresenta 

vulnerabilidade à poluição média a alta (parte inicial do Adutor de Pedrogao e de forma muito localizada 

do Adutor de Brinches-Enxoé). 

As águas subterrâneas apresentam problemas de qualidade relaccionadas com as altas concentrações de 

nitratos que ultrapassam os VMA. 

A construção e a exploração dos estaleiros, acessos, reservatórios semi-escavados e infra-estruturas 

hidráulicas e de transporte, são responsáveis pela redução das áreas de recarga ao longo da sua 

extensão gerando impactes negativos, locais de magnitude reduzida e pouco significativos. 

Outro dos impactes associados às escavações durante a fase de construção prende-se com a potencial 

intersecção dos níveis aquíferos locais, com consequente descida dos níveis piezométricos e afectação da 

qualidade da água. Os impactes gerados são negativos e pouco significativos. 

O funcionamento dos estaleiros é uma fonte potencial de contaminação das águas subterrâneas, a que se 

poderá juntar a ocorrência acidental de derrames. Os impactes na qualidade das águas subterrâneas são 

negativos, mas pouco significativos se forem implementadas as adequadas medidas de minimização. 

O armazenamento de água nos reservatórios originará impactes positivos na recarga dos aquíferos, de 

baixa significância devido à subida dos níveis piezométricos e à diluição de determinadas espécies 

químicas que se encontram nas águas subterrâneas, melhorando a sua qualidade. Por outro lado, a 

subida dos níveis piezométricos locais implica, indirectamente um aumento da vulnerabilidade à poluição 

das águas subterrâneas. Esta situação, atendendo que com a implantação do Subsistema de Rega do 

Ardila será fomentado o regadio, gera impactes negativos, indirectos, de magnitude moderada que 

podem vir a ser significativos, dependendo das práticas agrícolas associadas à exploração do regadio. 
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Foram inventariados 3 furos e 5 poços, para consumo doméstico, rega ou abeberamento de animais. 

Nenhum deles será directamente afectado por qualquer infra-infraestrutura. 

Face ao exposto considera-se que os impactes negativos ao nível dos recursos hídricos associados aos 

Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa são significativos, mas minimizáveis se implementadas as 

medidas de minimização preconizadas no EIA, gerando impactes residuais negativos, mas pouco 

significativos. 

 

6.3. RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

A zona em estudo apresenta um escoamento médio de 117 mm, apresentando as cursos de água um 

regime hidrológico marcadamente torrencial, com caudais muito reduzidos ou nulos durante a estiagem. 

Os Adutores em análise atravessam as seguintes cursos de água: 

 Adutor de Pedrogão – três afluentes do Barranco da Amoreira, um afluente do Barranco das Covas, 

Barranco das Zambujeiras, Barranco da Horta da Mata e dois afluentes desta curso de água com 

recurso a passagens hidráulicas; 

 Adutor de Brinches-Enxoé – Ribeira de Pias, Barranco das Várzeas, Barranco de Garfanes e Ribeira 

do Enxoé (duas vezes), através de condutas enterradas; 

 Adutor de Serpa – Ribeira do Enxoé e Barranco da Retorta, através de condutas enterradas. 

Cerca de metade das secções interceptadas correspondem a troços de cursos de água com bacias de 

drenagem com dimensões inferiores a 10 km2, com excepção da Ribeira de Pias (37,5 km2), Ribeira do 

Enxoé (176,8; 116,1 e 77, 4 km2, respectivamente) e Barranco da Retorta (14,4 km2). A Barragem de 

Orada será implementado na cabeceira do Barranco da Azenha da Aldeia, interceptando uma bacia de 

drenagem de, apenas, 1,35 km2. 

Parte dos impactes na rede hidrográfica estão associados ao atravessamento pontual dos cursos de água 

pelas infra-estruturas de transporte, não sendo significativo o impacte gerado na linha de água 

interceptada pela Barragem da Orada. 

No caso do Adutor de Pedrogão esse atravessamento é feito através de passagens hidráulicas, pelo que o 

impacte gerado é permanente, mas muito pouco significativo tanto mais que, na generalidade, são 

atravessados cursos de água com pequena bacia de drenagem. 

No caso dos Adutores de Brinches-Enxoé e de Serpa, o atravessamento dos cursos de água é feito em 

conduta enterrada. Este impacte é negativo e temporário, ocorrendo apenas durante a fase de 

construção aquando da abertura e fecho da vala, pouco significativo no que se refere a cursos de água 

de pequena dimensão, mas que poderão ser significativos no que refere a cursos de água de maior 

dimensão, como por exemplo no caso da Ribeira do Enxoé. 

No caso da intercepção da Ribeira de Pias e da Ribeira do Enxoé pelo Adutor de Serpa, os impactes são 

negativos, mas dado que os troços interseptados estão localizados a jusante das barragens de Brinches e 
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de Serpa e apresentam já mau estado de conservação devido à construção destas barragens, são pouco 

significativos. Já no que se refere às intercepções da Ribeira do Enxoé pelo Adutor de Serpa-Enxoé, a 

montante da albufeira de Serpa, os impactes são negativos e residualmente de magnitude moderada e 

pouco significativos a significativos, após a implementação de adequadas medidadas de minimização. 

O facto de o Adutor de Brinches-Enxoé se desenvolver em parte do seu traçado junto da Ribeira do 

Enxoé, chegando a aproximar-se a uma distância crítica de cerca de 1 m, poderá gerar impactes 

negativos muito significativos decorrentes da afectação deste curso de água durante a fase de 

construção. Assim, e no sentido de minimizar destes impactes, o traçado da conduta gravítica deverá ser 

alterado, na medida do possível, no sentido de este se afastar da Ribeira do Enxoé no troço crítico. 

As acções de desmatação, decapagem dos solos, movimentação de terras, instalação e funcionamento 

dos estaleiros e frentes de obra, incluindo a circulação de maquinaria pesada, a construção das infra-

estruturas de projecto (condutas, canais, etc.), têm como consequência o aumento dos teores de sólidos 

em suspensão nas cursos de água, o que gera um impacte de média significância, temporário e 

reversível. 

Outro impacte na qualidade da água durante a fase de construção, prende-se com a ocorrência derrames 

acidentais de produtos utilizados nas máquinas, nos estaleiros ou nas frentes de obra. Este impacte pode 

ser mitigado se forem tomadas todas as boas medidas de boa gestão ambiental dos estaleiros e das 

frentes de obra. 

 

APRECIAÇÃO DO “ESTUDO PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CAUDAIS DE MENUTENÇÃO ECOLÓGICA A 

JUSANTE DA BARRAGEM DO ENXOÉ” 

A Medida RH5 da DIA da Rede Primária do Subsistema do Ardila estabelecia o seguinte: 

“Deverão ser elaborados estudos para a definição de regimes de caudais de manutenção 
ecológica específicos e adaptados às realidades individuais de cada barragem de projecto, à 

semelhança do que se encontra em curso para o Subsistema de Rega de Alqueva. Os estudos a 

realizar e os regimes de caudais a definir devem estar de acordo com o estabelecido no âmbito 

do Plano Nacional da Água, não devendo ser propostos valores de caudais inferiores ao 

estipulado neste Plano, salvo esses valores estejam devidamente justificados do ponto de vista 

ecológico. Estes estudos devem-se estender ao Aproveitamento Hidráulico do Enxoé, para o qual 

foi definido um regime provisório aquando da sua construção e que nunca foi sujeito a 

monitorização.” 

 

Deste modo, no presente EIA, face aos antecedentes do projecto, foi apresentado este estudo. 
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O Estudo em análise foi desenvolvido em duas etapas, uma que envolveu a caracterização do troço de 

8,6 km da Ribeira do Enxoé entre a barragem do Enxoé e a futura albufeira de Serpa, e outra a definição 

propriamente dita do regime de caudais. 

A Etapa 1 relativa ao “Levantamento da situação actual da Ribeira do Enxoé” é apresentada de forma 

muito sumária. De acordo com o que é dito foi feita uma caracterização da hidromorfologia, flora e 

vegetação aquática e ribeirinha, ictiofauna e macroinvertebrados bentónicos. Com o levantamento 

efectuado pretendeu-se identificar os troços mais representativos do ecossistema lótico, identificando-se 

aqueles que apresentavam melhor estado de conservação, e cujas características o regime de caudais 

ecológicos deveria permitir garantir. 

O trabalho apresentado na Etapa 2 relativo à “Determinação do regime de caudais ecológicos a jusante 

da barragem do Enxoé” além de considerar duas das secções seleccionadas na Etapa 1, não faz qualquer 

uso da informação biológica obtida nessa etapa para a definição do regime de caudais de ecológicos. À 

parte a selecção mais criteriosa das secções para a aplicação dos métodos seleccionados (Método do 

Perímetro Molhado e Método Hidrológico-Hidráulico), a abordagem realizada neste Estudo em nada difere 

de abordagens recorrendo a estes métodos e que mereceram já apreciação no âmbito da avaliação de 

EIA’s, e nomeadamente no RECAPE da Barragem da Lage. 

Sobre a aplicação dos Métodos utilizados neste Estudo (Método do Perímetro Molhado, Método 

Hidrológico-Hidráulico e Método apresentado em INAG, DSP, 2002) tecem-se os seguintes comentários. 

1. Sobre a aplicação do Método definido no âmbito pelo INAG, I.P. no âmbito do Plano Nacional da 

Água (INAG, I.P., DSP, 2003), cabe dizer que se reconhece que o critério para o mês de Outubro 

origina, por vezes, um valor demasiado elevado (superior ao do mês de Novembro), que não está 

de acordo com um dos pressupostos deste Método relativo à mimetização da variabilidade intra-

anual do regime natural. Assim, frequentemente, tem que se proceder a ajustamentos do valor 

de caudal para este mês. Por outro lado, chama-se a atenção do que é dito na pág. 3.7-3.9, 

3.14-3.15 de INAG, I.P., DSP, 2003 (mais detalhadamente expresso no Capt. 6.5.2.2. desta 

mesma referência bibliográfica): “Um dos pressupostos é a mimetização da variabilidade do 

regime hidrológico ao longo do ano, considerando que: i) durante o período de estiagem, o não 

agravamento dos constrangimentos ambientais para o biota implica uma baixa ou nula redução 

dos caudais naturais; (…) a maior redução de caudal deverá processar-se durante o período 

Janeiro a Março, quando são maiores as disponibilidades hídricas e aparentemente 

“excedentárias” para as necessidade dos sistemas ecológicos”. Por isso, os resultados obtidos 
com este método diferem dos valores obtidos pela expressão do Método Hidrológico-Hidráulico: 

modQ

iQmes
QpmQi  ; 

expressão esta que permite mimetizar de forma rigorosa o regime natural, mas que não tem em 

conta os aspectos acima mencionados. 
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Os pressupostos do Método definido pelo INAG no âmbito do Plano Nacional da Água (INAG, I.P., 

DSP, 2003), e acima referidos, baseiam-se em Métodos desenvolvidos para regiões semi-áridas 

da Austrália e África do Sul. 3 

2. Relativamente à selecção de caudais com base nas velocidades e profundidades médias obtidas 

para os vários caudais obtidos pelos diferentes métodos esta é muito grosseira. Atendendo que 

se trata de uma Barragem do EFMA justifica-se a aplicação de métodos mais complexos que 

tenham em conta a disponibilidade de habitats para espécies consideradas indicadoras, 

nomeadamente a fauna piscícola, tanto mais que existe uma larga experiência internacional nesta 

área. Assim, teria sido relevante que tivesse sido analisada a possibilidade de ter sido efectuada 

outro tipo de modelação, que fornecesse uma ideia mais precisa das disponibilidades de habitat 

potencial para a ictiofauna, quer em regime natural, quer em regime modificado. Ou seja, é 

preferível a utilização de métodos baseados na relação entre o habitat e o caudal, que 

consideram as necessidades de habitat das espécies dulciaquícolas, tais como a ictiofauna, em 

detrimento de métodos baseados na relação entre características hidráulicas (perímetro molhado, 

velocidade média e profundidade média), indo de encontro ao que se faz noutros países, como 

por exemplo em Espanha.  

3. Considera-se que a proposta de caudais ecológicos não está devidamente fundamentada do 

ponto de vista ecológico. Face ao exposto e tendo em conta o mencionado em 1. deve ser 

garantido o seguinte regime de caudais: 

a. Setembro, Outubro a Fevereiro – Caudal proposto no EIA; 

b. Março a Julho – valores calculados pelo Método definido no âmbito pelo INAG, I.P. no 

âmbito do Plano Nacional da Água (INAG, I.P., DSP, 2003), já que Março e Abril são 

meses em que ocorre a reprodução das espécies piscícolas, e de Maio a Julho já se 

verificam condições de estiagem, procurando-se neste meses não agravar em excesso a 

redução das disponibilidades hídricas; 

c. Agosto – nesta altura ainda não recomeçou a chover pelo que se considera que o caudal 

deve ser zero, embora tanto o Método hidrológico-hidráulico e o Método definido no 

âmbito pelo INAG, I.P. no âmbito do Plano Nacional da Água (INAG, I.P., DSP, 2003), 

estimem valores diferentes de zero. 

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

Caudal 
ecológico em 
ano médio (l/s) 6 25 66 42 47 20 12 3 3 1 0 0 
% caudal 
médio mensal 11 10 10 10 10 12 18 17 100 100 100 100 

                                                 
3 Consultar por exemplo: 
 King, J. e D. Louw (1998). Instream flow assessments for regulated rivers in South Africa using the Building Block Methodology. 

J. Aquatic Ecosystem Health and Management. 1 (1998):109-124;  Arthington, A. H. (1994). A holistic approach to water allocation to maintain the environment values of Australian streams and 
rivers: a case study. Mitt. Internat. Verein. Limnol. 24:165-177. 
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A % total afecta ao escoamento é de 11 %. 

No Estudo não é proposto um regime de caudais para ano seco. Contudo, considerando que a magnitude 

dos caudais ecológicos estimados para ano médio são já baixos, aceita-se o facto não ter sido 

considerado um regime de caudais ecológicos para anos secos. 

Acrescenta-se ainda que não é proposto um caudal de limpeza, correspondente a um caudal de cheia 

com um período de retorno de 2 anos, a descarregar em anos não secos. Este caudal deve ser 

submetido, em tempo, à Autoridade de AIA para apreciação e aprovação, antes do licenciamento. 

No que se refere às medidas de minimização, consideram-se necessárias e suficientes as medidas que 

constam dos Sistemas de Gestão Ambiental e do Plano de Recuperação Paisagística, devendo ainda ser 

implementadas as medidas propostas no EIA e ainda ser implementada a seguinte: 

No que se refere ao material vegetal a aplicar deve ser prevista a utilização de espécies autóctones 

com origem na região envolvente ao Projecto e de espécies bem adaptadas às condições 

edafoclimáticas do local, a fim de garantir a diversidade genética da região. 

Face ao exposto considera-se que os impactes negativos ao nível recursos hídricos associados aos 

Adutores de Pedrógão e Serpa são significativos, mas minimizáveis se implementadas as medidas de 

minimização preconizadas no EIA, gerando impactes residuais negativos, mas pouco significativos. 

No que se refere ao Adutor de Brinches-Enxoé os impactes poderão ser negativos e muito significativos 

devido ao facto de parte do seu traçado se desenvolver junto da Ribeira do Enxoé, chegando a 

aproximar-se a uma distância crítica de cerca de 1 m. Pelo que no sentido de minimizar destes impactes, 

o traçado da conduta gravítica deverá ser alterado, na medida do possível, no sentido de este se afastar 

da Ribeira do Enxoé neste troço crítico, devendo esta alteração de traçado ser condicionante ao 

licenciamento, devendo ser submetida, em tempo, à Autoridade de AIA para apreciação e aprovação, 

antes do licenciamento. 

Assim, considera-se que pode ser dado parecer favorável condicionado à alteração do traçado do Adutor 

de Brinches-Enxoé e ao cumprimento das medidas de minimização estabelecidas neste parecer. 

 

6.4. ECOLOGIA 

O EIA identifica correctamente os objectivos e a justificação do projecto, considerando-se ainda que a 

situação de referência apresentada é suficiente para a análise dos impactes do projecto em apreço. 

Quanto aos habitats, a situação de referência baseou-se no reconhecimento, por foto-interpretação dos 

habitats presentes na área de estudo, utilizando ortofotomapas à escala 1/5 000 da área de estudo (Voo 

de Março de 2004). A carta foi posteriormente aferida com recurso a campanhas de reconhecimento de 

campo que decorreram no âmbito de outros trabalhos desenvolvidos na área de estudo (entre Abril de 

2006 e Maio de 2008). 
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No que se refere à flora, vegetação e fauna não foram realizados levantamentos específicos. A 

informação apresentada baseia-se em bibliografia e na informação relativa/constante em EIA's de outros 

projectos que decorrem na região, nomeadamente o EIA da "Rede Primária do Ardila", que respeita aos 

antecedentes dos presentes Adutores. Deste modo, é visível um escasso número de espécies de fauna 

observadas directamente e um elevado número de espécies prováveis. 

Na carta de habitats não são distinguidos os olivais de regadio e os olivais de sequeiro. O EIA refere que 

o sistema gota-a-gota, não é passível de detecção através de foto-interpretação. Tendo em consideração 

que a relevância ecológica dos olivais tradicionais é muito superior à dos olivais de regadio, esta distinção 

deveria ter sido efectuada, uma vez que é possível esta distinção, quer pela análise da estrutura de 

idades da plantação, quer pela observação da densidade. 

Quanto às aves estepárias, o estudo não desenvolveu nenhuma metodologia específica de levantamento 

deste valor, reportando-se apenas a trabalhos desenvolvidos no contexto das albufeiras de Alqueva e 

Pedrógão. No entanto, tendo em consideração o elevado ritmo de transformação de áreas sujeitas a um 

regime extensivo de sequeiro em olival de regadio, é de admitir que a área perdeu efectivamente 

relevância para este grupo de vertebrados nos últimos anos. 

A identificação e análise dos impactes positivos e negativos estão satisfatoriamente efectuadas. 

Durante a fase de construção, tendo em consideração as características da intervenção, os impactes mais 

significativos assentam na perda de habitats, quer pela construção das infra-estruturas de transporte, 

quer pela construção de reservatórios. 

Tendo em consideração o valor biocenótico dos habitats existentes na área de intervenção, destacam-se 

os montados de Quercus spp de folha perene (código 6310, de acordo com a Directiva Habitats), os 

quais, como refere o estudo são um dos habitats mais importantes desta região do país. O estudo refere 

também que os montados são importantes para todos os grupos de animais presentes na área de estudo 

(herpetofauna, avifauna e mamíferos). 

Relativamente a este habitat está prevista a destruição irreversível de 36,54 ha, dos quais 17,5 referentes 

aos reservatórios e 19,05 às infra-estruturas de transporte. Em particular, tendo em conta a densidade de 

árvores e área afectada é de destacar o reservatório da Orada e o troço inicial do canal de Pedrógão. 

Durante a fase de exploração destacam-se os efeitos barreira e armadilha, associados aos canais a céu 

aberto e em particular no troço inicial do canal de Pedrógão, onde as referências bibliográficas e o habitat 

existente conferem elevada probabilidade de ocorrência de gato bravo. 

No que se refere às medidas de minimização, no EIA estão previstas 4. O presente projecto apresenta 

impactes ao nível do efeito armadilha e efeito barreira, os quais são mais significativos ao nível da 

herpetofauna e mamofauna. Neste sentido, prevêem-se medidas que procuram avaliar o efeito das 

medidas propostas ao nível das infra-estruturas de transporte: rampas de salvamento, passagens para a 

fauna, vedações, rampas de fuga, entre outras. 
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Assim, as medidas ECO1 e ECO2 referem-se, respectivamente, ao programa de monitorização de 

mortalidade animal nos canais, de forma a avaliar a eficácia das medidas de mitigação aplicadas, e ao 

programa de monitorização da utilização das passagens para a fauna. 

Estas monitorizações serão enquadradas ao nível do Programa de Monitorização da Eficácia das Medidas 

de Minimização do Efeito Barreira e Efeito Armadilha (programa de monitorização mais amplo, que foi 

actualizado em Agosto de 2007, onde se inclui o programa de monitorização da mortalidade animal nos 

canais do Adutor de Pedrógão). 

O EIA refere também que este programa cumpre as medidas presentes no EIA e os requisitos da DIA 

anteriormente emitida para a rede primária do Ardila, integrando ainda as recomendações da extinta 

CAAIA. 

As medidas ECO3 e ECO4 referem-se, respectivamente, à compensação de quercíneas abatidas e 

reabilitação de áreas ribeirinhas. 

Para além destas 4 medidas, estão previstas as seguintes: 

 Condicionamento das obras entre Janeiro e Julho para todas as áreas de montados densos e 

galerias ripícolas, de forma a minimizar a perturbação durante o período de reprodução (previstas 

ao nível do SGA dos 3 adutores); 

 Construção de 8 passagens hidráulicas, 9 passagens superiores e 1 passagem inferior; 

 Vedação das margens ao longo dos canais a céu aberto; 

 Rampas de salvamento no canal (em particular 6 rampas de salvamento no primeiro troço de 3 km 

do canal). 

Tendo em consideração que a medida ECO3 não refere como se irá garantir a médio/longo prazo, a 

constituição de uma mancha de montado de dimensões iguais à afectada, considera-se que deverá ter 

nova redacção: 

ECO3 - Compensação do abate das quercíneas das áreas de montado por plantação em igual número 

dos exemplares abatidos, noutras áreas de igual dimensão da área afectada, de preferência em 

contiguidade com as áreas de montado existentes. A plantação deverá concretizar-se em época do 

ano apropriada ao bom desenvolvimento das árvores e após a reposição da topografia inicial, através 

por exemplo de colocação das terras sobrantes da empreitada, sendo que a camada superficial 

deverá corresponder a terra vegetal decapada dos locais de intervenção da empreitada. Na plantação 

a efectuar, deverá ser garantido a médio/longo prazo o acompanhamento das árvores ao longo do 

seu crescimento, prevendo mecanismos de protecção da herbivoria e a reposição de exemplares 

perdidos (retancha). 

As acções acima descritas deverão estar previstas no âmbito da implementação (i) do Plano de 

Recuperação Biofísica e (ii) das acções de integração paisagística previstas no projecto de execução 

do canal do adutor de Pedrógão (com as alterações propostas na medida Pai3). 
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As áreas seleccionadas para plantação de quercíneas devem ser apresentadas à Autoridade de AIA 

para apreciação e aprovação previamente à sua implementação. 

Relativamente à medida ECO4, considera-se também a necessidade de garantir o acompanhamento das 

espécies plantadas a médio/longo prazo, de forma a garantir o sucesso da acção. Considera-se, por isso, 

que deverá ter a seguinte redacção: 

ECO4 – Reabilitação, através de sementeira e/ou plantação de espécies ripícolas, dos troços 

ribeirinhos afectados pelo atravessamento. A plantação deverá concretizar-se em época do ano 

apropriada ao bom desenvolvimento das árvores e após a reposição da topografia inicial, através por 

exemplo de colocação das terras sobrantes da empreitada, sendo que a camada superficial deverá 

corresponder a terra vegetal decapada dos locais de intervenção da empreitada. Na plantação a 

efectuar, deverá ser garantido a médio/longo prazo o acompanhamento das árvores e arbustos ao 

longo do seu crescimento, prevendo mecanismos de protecção da herbivoria e a reposição de 

exemplares perdidos (retancha). 

As acções acima descritas deverão estar previstas no âmbito da implementação âmbito do Plano de 

Recuperação Biofísica e ter em conta as acções de reabilitação em curso no âmbito de outros 

projectos (e.g. blocos de regra, barragens), algumas delas com incidência em linhas de água da área 

de projecto). 

 

Adicionalmente às medidas propostas no EIA e acima referidas, considera-se que deverão ainda ser 

implementadas as que de seguida se referem. 

i. Características das vedações em áreas de montado 

Está prevista a colocação de vedação ao longo dos troços em canal com as seguintes características: 

vedação em rede progressiva, com prumos de madeira impregnados em autoclave, afastados de 4 m, 

com arame farpado no topo e na base. A altura da vedação será de 1,5 m, ficando a fiada de arame e o 

extremo superior da rede, respectivamente 5 cm e 15 cm abaixo do topo dos postes. Prevê-se ainda a 

instalação de uma rede adicional com 1 m de altura para impedir a passagem de pequenos animais, que 

deverá ter uma malha de 2x5 cm e será enterrada a 40 cm. Considera-se esta solução adequada, 

devendo ser integralmente cumprida. 

No entanto, salienta-se que a presença de carnívoros ameaçados como o gato-bravo, referida no EIA, 

justifica uma diferenciação da vedação nos troços de montado. A vedação eficaz apontada para esta 

espécie é de uma altura de cerca de 1,80 m com uma zona de topo virada para fora. A malha da vedação 

deverá ser gradual e semelhante à apontada para a rede exterior de 2x2 cm e 4x4 cm, baseado na 

experiência de monitorização em 2006, de gato-bravo numa infra-estrutura na Alemanha (Nina Klar, com. 

pes.) e em bibliografia com referências para felinos de médio porte e.g. Cain et al (2003). 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Processo AIA N.º 1962 

 

Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa 28 

Projecto de Execução 

Deste modo, a vedação acima descrita (numa extensão de cerca de 1 000 m), deverá ser colocada nas 

áreas de montado no troço inicial do canal, entre o reservatório da Orada e a bifurcação para as 

albufeiras da Amoreira e de Brinches. Esta necessidade deverá ser expressa ao nível de uma nova medida 

de minimização: 

ECO 5 - no troço inicial do canal, referente às áreas de montado existentes entre o reservatório da 

Orada e a bifurcação para as albufeiras da Amoreira e de Brinches (extensão de cerca de 1 000 m), 

deverá ser prevista uma vedação de 1,80 m com uma zona de topo virada para fora. A malha da 

vedação deverá ser gradual e semelhante à apontada para a rede exterior de 2x2 cm e 4x4 cm. 

ii. Rampas de fuga - escapatórias 

A adopção de rampas de fuga é uma medida preventiva comum em muitos projectos de infra-estruturas 

lineares. Sugere-se por isso a execução de rampas “escapatórias” associadas à vedação nas áreas de 

montado, sendo expressa enquanto nova medida de minimização: 

ECO 6 - no troço inicial do canal, referente às áreas de montado existentes entre o reservatório da 

Orada e a bifurcação para as albufeiras da Amoreira e de Brinches (extensão de cerca de 1000 

metros), deverão ser previstas rampas de fuga (escapatórias) que permitam a transposição das 

vedações por parte de mamíferos. O número de rampas não deverá ser inferior a 2 em cada margem 

do canal. 

iii. Passagens hidráulicas 

Está prevista a colocação de passagens hidráulicas de diâmetro de 1 000 mm. Todavia, a maioria das 

referências bibliográficas indicam 2,5m de diâmetro para bons resultados em termos de uso da fauna 

(e.g. Rosell1999; Rodríguez et al 1997). Tamanhos inferiores poderão ser usados por carnívoros menos 

exigentes, desde que o fim da passagem seja visível. Não é correcto o referido na página 310 do EIA: 

“Refira-se que mesmo as passagens hidráulicas mais pequenas serão em princípio suficientes para 

permitir a passagem da fauna existente na área de estudo, incluindo o javali, que é o maior mamífero do 

elenco faunístico regional”. 

Tendo em conta o exposto, deverá ser implementada a seguinte medida de minimização: 

ECO7 - De modo a minimizar o efeito de barreira, e atendendo à ocorrência de espécies ameaçadas 

(e.g. gato-bravo) pelo menos as passagens hidráulicas previstas para as áreas de montado deverão 

ser redimensionadas para dimensões não inferiores a 2 m de diâmetro, tendo em atenção que o fim 

da passagem seja visível. Deverão ser consideradas também as seguintes características4: 

 As passagens deverão ser preferencialmente rectangulares em detrimento das circulares 

 Presença de vegetação na entrada da passagem 

 Localização preferencial - deverá ser definida a partir de uma análise de habitat preferencial 

                                                 
4 Baseado em Carvalho & Diamantino 1996, Blanco & Cortés 1999, Rosell 2001; Rodríguez et al 1997, Iuell 2003, Ruediger & 
DiGiorgio 2007; Grilo et al 2007. 
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 Deverão ser construídos passadiços secos, devendo as passagens ser limpas regularmente 

para evitar entupimento. 

Atendendo à extensão do troço inicial do canal, correspondente à área de montado entre o 

reservatório da Orada e a bifurcação para as albufeiras da Amoreira e de Brinches, deverão ser 

previstas 2 passagens hidráulicas com as características referidas. 

iv. Gestão de acessos ao reservatório da Orada 

ECO8 – Tendo em consideração a elevada relevância ecológica da área onde será implantado o 

reservatório da Orada, dever-se-ão adoptar medidas específicas no sentido de diminuir a perturbação 

sobre espécies e habitats durante a sua fase de construção. Neste sentido, deverão ser utilizados 

apenas acessos (caminhos) pré-existentes. Caso haja a necessidade de abertura de novos acessos 

para circulação de máquinas, os mesmos devem ser renaturalizados após conclusão dos trabalhos. 

 

Em termos de monitorização, o EIA propõe a monitorização da eficácia das medidas de minimização do 

efeito barreira e do efeito armadilha. No que diz respeito às passagens, esta monitorização incide em 4 

passagens hidráulicas, 4 passagens superiores e 1 passagem inferior. Tendo em consideração que o 

projecto compreende 8 passagens hidráulicas, 9 passagens superiores e 1 passagem inferior, esta 

monitorização incidirá em metade das estruturas projectadas. 

Concorda-se com o programa de monitorização proposto que consta no EIA. Complementarmente, e tal 

como referido no EIA, no âmbito da monitorização da mortalidade animal, deverá ser dada especial 

atenção à mortalidade de aves e de quirópteros em vedações (devido ao arame farpado). Nas 

circunstâncias em que se vier a verificar a mortalidade associada ao arame farpado, deverão ser 

delimitados os locais e equacionada a sua remoção e substituição por uma fiada de arame simples. 

 

Em síntese, no que ser refere ao descritor Ecologia5, considera-se que poderá ser dado parecer favorável 

ao projecto dos Adutores de Pedrogão, Briches-Enxoé e Serpa, desde que sejam aplicadas as medidas de 

minimização adicionais (ECO 5, 6, 7 e 8) e alteradas as medidas previstas (ECO3 e ECO4). 

Por outro lado, devem de ser integralmente cumpridas as soluções adoptadas pelo EIA para as vedações 

                                                 
5 Referências bibliográficas 
Blanco JC & Cortés Y 1999. Estudios para la gestión del lobo en hábitats fragmentados por autovías. Informe inédito. Junta de 
Castilla y Léon. 250 pp. 
Cain AT, Tuovila VR, Hewitt DG & Tewes ME. 2003. Effects of a highway and mitigation projects on bobcats in Southern Texas. 
Biological Conservation 114: 189-197. 
Carvalho HMSA & Diamantino JL 1996. Estudo de Impacto dos canais de adução dos empreendimentos hidroeléctricos sobre a 
fauna de vertebrados terrestres na área do Parque natural da Serra da Estrela. Relatório técnico. 
Iuell B (ed.). 2003. Wildlife and Traffic: A European Handbook for Identifying Conflicts and Designing Solutions. Office for official 
publications of the European communities, Luxembourg 
Rodriguez A, Crema G & Delibes M 1997. Factors affecting crossing of red foxes and wildcats through non-wildlife passages across a 
high-speed railway. Ecography 20: 287-294. 
Rosell C 2001. Manual de prevenció i correcció dels impactes de les infraestructures viàries sobre la fauna. Documents dels 
Quaderns de Medi Ambient 4. Generalitat de Catalunya. 95pp. 
Ruediger B & DiGiorgio M 2007. Safe Passage. A user’s guide to developing effective highway crossings for carnivores and other 
wildlife. The Southern Rockies Ecosystem Project. 

http://lontra/intranet/dhe/CIW.cgi?Py5wVYJYy4MAAAdETSI_01F562DE_Py5wVYJYy4MAAAdETSI-0&Func=Abstract&doc=9/6
http://lontra/intranet/dhe/CIW.cgi?Py5wVYJYy4MAAAdETSI_01F562DE_Py5wVYJYy4MAAAdETSI-0&Func=Abstract&doc=9/6
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nos troços de canal, passagens hidráulicas, superiores e inferiores, rampas de salvamento bem como as 

restrições relativas ao período de condicionamento das obras (nas áreas de montado e ribeirinhas). 

Os resultados dos planos de monitorização, tal como consta do EIA, devem permitir aferir algumas das 

características do projecto e avaliar da necessidade da sua eventual alteração (p.e. influência do arame 

farpado nos morcegos). 

 

6.5. SOLOS 

A caracterização da situação de referência apresentada no EIA para o descritor solos é adequada. 

Relativamente a este descritor, as principais acções geradoras de impactes prendem-se com a fase de 

construção, para a implantação das infra-estruturas, nomeadamente a construção do troço de canal, da 

estação elevatória, dos reservatórios e o enterramento das condutas. Estes impactes da fase de 

construção decorrem: 

 das acções de decapagem dos solos para implantação das diferentes infra-estruturas (troço de 

canal e respectivo caminho de serviço, estação elevatória, reservatórios e caminhos de acesso); 

 da escavação das valas para o enterramento das condutas; 

 do estabelecimento de caminhos de acesso temporários; 

 da compactação dos terrenos devido à movimentação das máquinas e veículos afectos à obra; 

 dos riscos de erosão, devido à remoção da vegetação dos solos para a fase construção das infra-

estruturas e a sua exposição aos agentes atmosféricos; 

 da ocupação temporária do solo com os estaleiros e depósitos de terras sobrantes; 

 da possível contaminação dos solos, por um eventual derrame de óleos e/ou combustíveis. 

Os impactes sobre os solos serão no geral negativos e localizados, sendo que os impactes decorrentes da 

decapagem dos mesmos e implantação das infra-estruturas serão significativos por haver uma afectação 

irreversível dos solos, e de carácter permanente. Os restantes impactes serão temporários e pouco 

significativos, pois a afectação dos solos é transitória, e se forem cumpridas escrupulosamente as 

medidas de minimização preconizadas no SGA, os impactes negativos serão minimizados. É de referir, 

que o facto de à priori não se prever a exploração de manchas de empréstimo fora das áreas de 

implantação dos futuros reservatórios, irá reduzir um pouco os impactes negativos sobre os solos. 

Considera-se que os solos classificados como pertencentes à RAN não devem ser afectados pela 

deposição definitiva de materiais sobrantes provenientes das escavações, pelo que estas áreas devem ser 

interditas para este efeito. 

Por outro lado, a localização dos estaleiros e depósitos temporários de terras só deverá ocupar as 

referidas áreas quando não exista outra alternativa á sua localização, tal como previsto nos SGA's. 

Por outro lado, para a selecção de locais alternativos para o armazenamento dos materiais sobrantes, 

provenientes das escavações, devem também ser excluídas as áreas de RAN. 
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Relativamente ao adutor de Brinches-Enxoé e ao adutor de Serpa, e que dizem respeito a condutas 

enterradas, quando se proceder ao enterramento das condutas deve ser mantida a sequência dos 

horizontes/camadas do solo original, pois se à superfície do solo se colocar o horizonte C (material 

originário do solo), está a colocar-se à superfície uma camada de solo que é normalmente menos fértil ou 

mesmo estéril. 

Na fase de exploração, para além dos impactes que têm início na fase de construção e que estendem a 

esta fase, não se prevê a ocorrência de outros impactes relevantes sobre os solos. 

Deste modo, conclui-se que os impactes decorrentes da construção do sistema dos adutores de 

Pedrógão, Brinches-Exoé e Serpa sobre os solos, serão negativos, permanentes, localizados e pouco 

significativos a significativos, devido ao carácter permanente e irreversível de alguns dos impactes. 

 

6.6. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E USOS DO SOLO 

O EIA para este descritor procedeu à análise dos Planos de Ordenamento actualmente em vigor, à análise 

das servidões e restrições de utilidade pública, que podem constituir limitações ou impedimentos à 

ocupação do território, nomeadamente as áreas sensíveis, Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva 

Agrícola Nacional (RAN) e Servidões e outras condicionantes. 

No que respeita ao PDM de Serpa em vigor as respectivas Plantas de Ordenamento apresentam para a 

área do Projecto essencialmente 3 classes de Espaços: Espaços Agrícolas, Espaços Agro-Silvo-Pastoris e 

Espaços Culturais e Naturais. 

Para as Servidões e Restrições presentes na área de estudo a situação é a seguinte: 

a. Para a REN e RAN, embora o projecto se pretenda instalar em áreas cujos terrenos se encontram 

predominantemente classificados com estas servidões, aplica-se, no entanto, o estipulado no 

Decreto-Lei nº 21- A/98, de 6 de Fevereiro, que permite de um modo mais flexível a realização 

do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva, atribuindo à EDIA os mecanismos legais 

necessários à persecução das atribuições de interesse público que lhe estão cometidas. 

Neste sentido, o Artigo 11º do mencionado. Decreto-Lei refere que são autorizadas todas as 

acções relacionadas com a execução de empreendimento respeitantes a obras hidráulicas, vias de 

comunicação e acessos, construção de edifícios, canais, aterros e escavações, que impliquem a 

utilização de solos integrados na RAN ou se desenvolvam em áreas incluídas na REN, ou em 

áreas abrangidas por restrições análogas, sem prejuízo dos procedimentos inerentes ao EIA, 

nomeadamente no que diz respeito à implementação das medidas preconizadas para a 

minimização dos previsíveis impactes. 

No que respeita à percentagem de área a ocupar, classificada como REN, a maior 

representatividade vai para a ocupação de 67% e 46% da área em estudo respectivamente de 

áreas de máxima infiltração e cabeceiras de linha de água, estas áreas são particularmente 
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abundantes na zona norte da área. Na totalidade, as áreas de REN abrangem cerca de 600 ha, o 

que corresponde a cerca de 35% de todo o território em análise. 

Relativamente às áreas incluídas na RAN, estas abrangem um total de ocupação na área de 

estudo de cerca de 935 ha, pouco mais de 54% da área de estudo. 

b. As áreas naturais de montado de Sobro e Azinho constituem uma representação bastante 

significativa quanto às áreas a serem afectadas pelo projecto. As áreas mais representativas 

localizam-se no troço inicial do Adutor de Pedrogão e na zona próxima da Albufeira do Enxóe. 

A área ocupada por esta classe de espaço na área em estudo é aproximadamente de 415 ha 

representando cerca de 25 % da área de estudo. Quanto à aplicação da legislação em vigor, há 

que referir que o Decreto-Lei n.º 21 – A/98, de 6 de Fevereiro, na alínea 2 do Artigo 12º, 

estabelece que “o corte ou arranque de espécies legalmente protegidas não carece de 

autorização”. 

c. No que respeita à protecção a rodovias, as vias presentes na área em estudo sujeitas a servidão 

são: IP8 (antiga EN260); Estradas Nacionais (EN) 255, 265, 386 e 392 e estradas e caminhos 

municipais. 

d. Para os sistemas de captação, adução ou distribuição de água, o PDM de Serpa define que está 

condicionada qualquer obra ou plantação num corredor de 10 m para cada lado do traçado das 

condutas de adução ou distribuição e os furos de captação terão um perímetro de protecção de 

100 m onde são interditas, entre outras as acções de construção. As acções a realizar num 

perímetro de 1000 m são condicionadas a parecer favorável da Câmara Municipal. 

e. Quanto ao estabelecido para as áreas identificadas como: Albufeira de águas públicas, Domínio 

Hídrico, Olival, Pinheiro Bravo e Eucalipto, Marcos Geodésicos, Itinerário Principal, Estradas 

Nacionais e Caminhos Municipais e outras condicionantes decorrentes da presença no território 

de furos de captação de água, depósitos, adutoras e canais e outros orgãos de saneamento 

básico, aplica-se o constante da legislação especifica e no PDM. 

 

Na fase de construção, os impactes associados à afectação das áreas de implantação dos estaleiros, dos 

reservatórios, dos canais e condutas e da estação elevatória de Serpa Norte são para o factor em análise  

os seguintes: 

a) Estaleiros 

Os dois estaleiros cuja localização é já proposta no EIA, vão afectar áreas de REN, sendo que o que será 

implantado junto do reservatório da Orada, se localiza simultaneamente numa zona de montado, pelo 

que o impacte será negativo e significativo. 

O EIA considera que relativamente à REN, o impacte nestas áreas será dificilmente evitável uma vez que 

praticamente toda a envolvente do Adutor está classificada como REN. 
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Quanto à ocupação de uma área de montado pelo estaleiro referido, o impacte, é considerado negativo e 

significativo face à afectação de um dos habitat de maior relevância ecológica na área em estudo. 

Em termos de uso do solo, os estaleiros vão ocupar zonas de culturas anuais de sequeiro e de montado 

com áreas respectivamente de 0,86 ha e 0,90 ha, respectivamente. 

Refere o EIA que, sendo os impactes identificados apenas relativos à fase de construção e constituindo o 

montado um dos habitat de maior sensibilidade na área do projecto, proceder-se-à à implementação de 

medidas de minimização e compensação através da plantação de igual número de árvores da mesma 

espécie das abatidas em outras áreas de implantação do projecto. Por outro lado, as referidas espécies 

serão integradas no Plano de Recuperação Biofísica e nas acções de integração paisagística previstas no 

projecto de execução. Segundo o EIA, estas áreas de compensação poderão ser, por exemplo junto aos 

troços do canal. 

No que diz respeito ao Plano acima mencionado, o SGA refere que o mesmo deverá ser elaborado pelo 

empreiteiro e ser sujeito a aprovação pelo dono da obra. 

b) Canais e condutas 

Quanto à interacção destas infra-estruturas com o IP8, esta situação ocorre apenas no adutor de Serpa. 

O EIA refere que não se prevê qualquer incompatibilidade entre as duas infra-estruturas, quer no 

momento do atravessamento, a ser efectuado com perfuração, quer no troço em que as mesmas correm 

paralelas, pelo que o impacte é considerado nulo. 

O revestimento de taludes terá uma integração através da aplicação de hidrosementeira com espécies 

arbustivas para o revestimento de taludes e plantação de árvores de espécies autóctones com uma 

ocupação de cerca de 40% das áreas intervencionada, a serem executados nos seguintes troços: Trecho 

1: entre a passagem inferior PI e o km 0+900, entre o km 1+450 e o km 1+700, entre o km 2+250 e o 

km 2+500; Trecho 3 e4: entre os km 1+850 e 2+600. 

c) Reservatórios 

A área de implantação de cada reservatório intersecta as seguintes condicionantes de uso do solo: 

- Serpa Norte-RAN; 

- Montinhos – Olival; 

- Brinches-Sul – Montado, REN e RAN; 

- Brinches – Norte – REN e RAN; 

- Orada – Montado e REN. 

Os impactes expectáveis são negativos e significativos, face ao carácter irreversível da ocupação, não 

podendo ser minimizado numa fase posterior, segundo o EIA. Assim, os reservatórios de Brinches Norte e 

Serpa Sul, terão uma integração através da aplicação de hidrosementeira com espécies arbustivas para o 

revestimento de taludes e plantação de árvores de espécies autóctones com uma ocupação de cerca de 

40% da área intervencionada. 
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d) Estação elevatória de Serpa Norte 

O impacte desta estrutura é nulo a pouco significativo, dado que não intersecta qualquer condicionante. 

Nos taludes e no caminho de acesso à mesma serão aplicadas espécies arbustivas para o revestimento de 

taludes com uma ocupação de cerca de 40% das áreas intervencionada. 

e) Infra-estruturas lineares e faixas/caminhos de serviço 

A instalação das infra-estruturas lineares e faixas/caminhos de serviço, ocorrerá apenas ao longo dos 

caminhos já existentes e de divisões de parcelas de terreno, o impacte será negativo sobre o uso do solo 

e pouco significativo. 

 

Para a fase de exploração, o EIA refere que os impactes para este factor ambiental serão idênticos aos da 

fase de construção, uma vez que estas áreas permanecerão afectadas de forma irreversível. Os impactes 

expectáveis, serão negativos, permanentes, significativos (quando intersectam zonas condicionadas) mas 

de reduzida magnitude quando no contexto do Subsistema de Rega do Ardila. No que se refere à 

magnitude, o EIA refere ainda que é atenuada pelo facto deste projecto se encontrar enquadrado no 

Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro, que ao considerar este projecto de interesse público 

dispensa-o das autorizações relacionadas com a REN, RAN e o corte ou arranque de espécies legalmente 

protegidas. 

Quanto a este aspecto, considera-se que não existe atenuação dos impactes negativos, apesar do 

Decreto-Lei referido possibilitar a construção de infra-estruturas em áreas de REN e RAN e o corte ou 

arranque de espécies legalmente protegidas. Assim, estas situações devem ser evitadas, sempre que 

possível, ou então minimizadas consoante a significância e magnitude da acção geradora de impacte 

negativo, o que se considera cumprido com a implementação das medidas do EIA e as propostas no 

presente parecer. 

O EIA considera ainda, que haverá impactes positivos, embora de natureza indirecta, e significativos nas 

áreas afecta à RAN, que ao serem incluídas nos blocos de rega terão potenciada a sua capacidade para 

uso agrícola. 

A beneficiação da rede viária terá um impacte positivo sobre as acessibilidades, e logo sobre o 

ordenamento do território, se bem que pouco significativo. 

 

A Estradas de Portugal informa que o projecto de execução do sub-lanço Baleizão/Vila Verde de 

Ficalho do IP8 se encontra em curso e que o projecto dos Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa 

interfere com o traçado deste sub-lanço, referindo a necessidade de articulação entre si dos dois 

projectos. 
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Esta entidade refere ainda a necessidade de ser contactada pela EDIA, relativamente às estradas da sua 

jurisdição, já existentes e que serão interferidas, "(…) no sentido de articular o respectivo atravessamento 

em termos de solução técnica a adoptar". 

A Autoridade Florestal Nacional (ex-DGRF) referindo por um lado que o projecto afecta áreas 

significativas de montado de sobro e/ou azinho (representando cerca de 25% da área ocupada pelo 

mesmo), e que por outro lado o projecto dos Adutores está integrado no conjunto das infra-estruturas do 

EFMA, considerado de interesse nacional (Decreto-Lei n.º 33/95 de 11 de Fevereiro), aponta várias 

questões que devem ser salvaguardadas: 

 o corte ou arranque de sobreiros e azinheiras, deverá respeitar o estipulado no Decreto-Lei 

n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro e na legislação geral de protecção do montado; 

 a necessidade de protecção do arvoredo, nomeadamente das azinheiras (e/ou sobreiros), durante 

a instalação do estaleiro e a realização da obra, de acordo com o estipulado na legislação em vigor; 

 durante a fase de construção a necessidade de cumprimento da legislação em vigor relativa à 

Defesa da Floresta contra Incêndios. 

A REFER refere que o adutor de conduta gravítica cruza o ramal de Moura, aproximadamente ao 

km 187, o qual se encontra presentemente sem exploração ferroviária. 

A REFER não se opõe à execução deste atravessamento. No entanto considera que deve ser 

salvaguardada a utilização futura deste ramal, quer como ecopista, quer como suporte a uma plataforma 

ferroviária em exploração, num cenário de possível reactivação desta linha de caminho-de-ferro. 

Segundo esta empresa, a EDIA deverá atempadamente, antes da execução do atravessamento em 

questão, submeter à REFER o respectivo projecto de execução acompanhado dum pedido de autorização 

cumprindo com o estabelecido no documento intitulado “Condicionalismos Genéricos para 

Atravessamentos ao Caminho-de-Ferro”, o qual é anexado ao parecer. 

 

6.7. SÓCIO-ECONOMIA E AGROSISTEMAS 

Sócio-economia 

Na análise da sócio-economia o EIA considerou o concelho de Serpa, tendo sido abordados os seguintes 

aspectos: distribuição e evolução da população; volume, estrutura e incidência do emprego; 

recomposição do emprego por sector de actividade; estrutura fundiária, ocupação cultural e 

agrossistemas; e acessibilidades e rede viária. 

Os Adutores de Pedrogão, Brinches-Enxóe e Serpa, atravessam quatro freguesias do Concelho de Serpa 

(Brinches, Pias, Salvador e Santa Maria). 

No respeita à população, dos principais indicadores analisados no EIA conclui-se que a população se 

encontra envelhecida, apresentando um índice bastante superior ao existente no restante território de 

Portugal continental. 
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Em relação à estrutura sócio-económica, 92 % da população activa do Alentejo encontra-se empregada, 

sendo que em Serpa esse valor desce para 84 %. A densidade populacional é de 14 habitantes por km2, 

sendo em média semelhante ao que se observa no baixo Alentejo (15 habitantes por km2). 

Por outro lado, a diversificação das actividades é bastante inferior neste concelho, relativamente ao que 

ocorre no resto do país. Em Serpa, o sector que emprega maior percentagem de população é a 

agricultura, em termos de actividade industrial a que possui maior representatividade é a indústria 

alimentar, das bebidas e do tabaco, evidenciando a importância da fileira agro-industrial na economia 

local. 

As acessibilidades ao concelhos de Serpa são rápidas, já que se fazem em alguns troços em boas 

condições do IP (IP8) e das EN (EN 260, EN 265, EN 258, EN 255, EN 386 e EN 392). As estradas e 

caminhos municipais nem sempre se encontram nas melhores condições. 

No que concerne aos impactes, para a fase de construção, o principal impacte negativo decorre das 

perturbações causadas pela circulação de pesados e consequente aumento de níveis de ruído, de poeiras 

e da degradação do pavimento das vias mais utilizadas. 

A abertura de valas para colocação de condutas, poderá também interferir com algumas tarefas agrícolas, 

em particular em áreas afectas a actividades agrícolas. Assim, o impacte esperado será negativo, 

temporário e localizado. 

Os impactes negativos serão particularmente significativos em Serpa devido à proximidade do troço 

terminal do Adutor de Serpa (conduta elevatória entre os reservatórios de Serpa-Norte e Guadalupe) face 

a essa povoação, ter cerca de 6 mil habitantes. 

No que se refere à afectação da rede viária destacam-se como significativos: 

- a perturbação causada pelo atravessamento do IP 8/ EN 260 pelo Adutor de Serpa em local 

próximo do nó com a EN 517. A EN 255 será interceptada num total de 3 pontos pelos adutores 

de Serpa (um caso) e de Brinches – Enxóe (dois), prevendo-se significativas perturbações no 

tráfego rodoviário entre Serpa e Pias; 

- também o tráfego entre Serpa e Brinches será afectado devido a grande parte da instalação da 

conduta elevatória se desenvolver ao longo da EN 265 e ao seu atravessamento junto ao 

reservatório da Orada; 

- O tráfego entre Brinches e Moura, bem como entre a primeira povoação e Pias, será afectado 

dado o Adutor Brinches-Enxóe interceptar quer a EN 386 quer a EN 392. 

No que se refere aos acessos, os impactes expectáveis são negativos significativos em termos do acesso 

às explorações agrícolas. O EIA refere que quanto a esta questão a EDIA promoverá o restabelecimento 

dos acessos às parcelas afectadas, pelo que estes impactes serão desta forma considerados temporários. 

É expectável um impacte positivo e temporário, associado à criação de postos de trabalho directos, cujo 

significado irá depender do volume de mão-de-obra contratado localmente. Ainda como impactes 
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positivos, o EIA refere que, em termos indirectos, irão desenvolver-se os serviços associados à obra, 

como seja por exemplo a restauração e alojamento, fornecimento de materiais, entre outros. Os impactes 

positivos terão algum significado nas povoações mais próximas das principais frentes de obra, 

nomeadamente em Serpa, Brinches e Pias. 

Na fase de exploração, os impactes são positivos muito significativos, estando associados à entrada em 

exploração do projecto que vai garantir a regularidade no abastecimento dos perímetros de rega (rede 

secundária do Subsistema de Rega do Ardila), nomeadamente dos Blocos de Brinches, Orada-Amoreira, 

Serpa e Brinches-Enxóe (Blocos de Rega Oeste e Sul do Subsistema de Rega do Ardila). 

Ao nível das medidas de minimização e potenciação propostas no EIA para estes impactes, consideram-se 

as mesmas adequadas. 

 

Agrossistemas 

No que se refere à estrutura fundiária, à ocupação cultural e aos agrossistemas, na análise efectuada no 

EIA foram considerados os seguintes aspectos: 

a. A estrutura fundiária das freguesias abrangidas pelos adutores, (com base no Recenseamento 

Geral Agrícola de 1999) é caracterizada por uma área média utilizada por exploração agrícola de 

52 ha, sendo que esse valor é superior nas freguesias de Santa Maria (59 ha) e de Salvador (84 

ha) e bastante menor na freguesia de Pias (31 ha); 

b. A utilização actual das terras, nas freguesias consideradas, é essencialmente a cultura de 

sequeiro, sendo que a área irrigada é residual, com cerca de 6% nas freguesias de Pias, Brinches 

e Santa Maria e somente 2% na freguesia de Salvador. 

Com a implementação do projecto é expectável que na freguesia de Pias a área irrigável atinja 

valores superiores a 76% da SAU (freguesia predominantemente de regadio), nas freguesias de 

Brinches e Santa Maria atinja valores entre 38 e 76% da SAU (freguesias principalmente de 

regadio) e na freguesia de Salvador atinja valores inferiores a 38% da SAU (freguesias 

principalmente de sequeiro); 

c. A ocupação cultural predominante nas freguesias abrangidas apresenta as seguintes 

percentagens: cereal para grão (23%), pousios (23%), olival (21%) e prados e pastagens (17%). 

No entanto, a ocupação por freguesia apresenta variações. 

Com a entrada em exploração dos Adutores, e consequente implementação dos blocos de rega a 

eles associados, é expectável que os sistemas culturais sofram alterações, prevendo-se a 

reconversão do olival de sequeiro para regadio e o aumento da sua área, o incremento de 

culturas bioenergéticas, de hortícolas e o estabelecimento de prados e pastagens regados. 

Os impactes expectáveis relativamente aos aspectos mencionados nas alíneas anteriores, ocorrem 

essencialmente na fase de exploração e estão associados à garantia de abastecimento de água dos 
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perímetros de rega, nomeadamente aos blocos de Orada-Amoreira, Brinches, Serpa e Brinches-Enxoé, na 

margem esquerda do Guadiana. 

É na fase de construção, com a movimentação de terras, veículos pesados e máquinas, que se gerarão 

impactes negativos sobre a qualidade de vida das populações, associados à emissão de poeiras e 

poluentes e ao aumento dos níveis de ruído, bem como na fluidez e segurança rodoviária. Estes impactes 

serão significativos, reversíveis, de carácter temporário e locais. Ainda associada à fase de construção, a 

abertura de valas para a colocação das condutas e construção do canal gerarão impactes negativos 

significativos, de carácter temporário e locais, em termos de acesso e na perturbação das condições de 

laboração nas explorações agrícolas, mas que serão minimizados com o estabelecimento de acessos 

alternativos. Nesta fase também se gerarão alguns impactes positivos, pouco significativos, indirectos e 

temporários na socioeconomia local traduzidos pela procura de mão-de-obra, materiais para as obras e 

de serviços nomeadamente alojamento e restauração. 

Durante a fase de exploração dos adutores, com a garantia do abastecimento de água aos perímetros de 

rega associados a estes adutores, nomeadamente os blocos de Orada-Amoreira, Brinches, Serpa e 

Brinches-Enxoé (na margem esquerda do Guadiana), gerar-se-á um impacte positivo muito significativo, 

permanente e de magnitude elevada, pois estarão criadas as condições necessárias para o pleno 

aproveitamento do potencial agrícola local com o aumento da área regada, e em última instância, para a 

criação e fixação de riqueza, para criação e manutenção de emprego, para o crescimento da população e 

diminuição da desertificação humana e do processo de envelhecimento, numa região das mais remotas e 

problemáticas em termos socioeconómicos de Portugal (margem esquerda do Guadiana). 

Como medidas de minimização dos impactes negativos identificados, propõem-se as seguintes: 

 informação prévia ao início dos trabalhos de construção, a disponibilizar aos proprietários, 

relativamente às restrições, associadas à faixa de servidão de 30,5 Km de condutas enterradas; 

 disponibilidade imediata de meios para a resolução de problemas causados com as máquinas da 

obra, que interfiram com a continuidade da actividade agrícola, como por exemplo, a interrupção 

do fornecimento de electricidade e de água de rega, entre outras. 

Assim, embora durante a fase de construção dos adutores se gerem impactes negativos significativos 

sobre a populações e explorações agrícolas, estes serão temporários, locais e reversíveis. Por outro lado, 

também serão gerados alguns impactes positivos, embora pouco significativos, sobre a socioeconomia 

local. É no entanto, na fase de exploração com a garantia do abastecimento de água aos perímetros de 

rega associados a estes adutores, que se gerarão impactes positivos muito significativos a nível local e 

regional e que justificam plenamente o projecto. 
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6.8. PAISAGEM 

A paisagem a ser afectada pelo projecto foi caracterizada no EIA tendo em conta três factores: 

morfologia, hidrografia e uso do solo. Da análise efectuada foram definidas e caracterizadas as unidades 

de paisagem presentes na área em estudo, tendo sido ainda determinada a qualidade visual da referida 

área. 

Do cruzamento dos factores acima mencionados o EIA identificou quatro unidades de paisagem que 

foram definidas sobretudo como unidades morfológicas que foram denominadas como zonas aplanadas 

(declives inferiores a 3%), zonas onduladas (declives entre os 3 e 8%), zonas de colinas (declives 

predominantes entre 8 e 15%) e zonas enrugadas (declives predominantes superiores a 15%) e zonas 

fortemente enrugadas (declives superiores a 25%). As subunidades de paisagem dentro de cada unidade, 

foram definidas do seguinte modo: 

- Paisagem construída – encontra-se associada a núcleos construídos e aglomerados urbanos; 

- Paisagem agrícola anual – nesta paisagem predominam áreas com um uso do solo agrícola 

composto por culturas agrícolas anuais de sequeiro e regadio. Esta paisagem face aos usos do 

solo referidos, constitui uma paisagem mutável e em constante transformação do ponto de vista 

do seu aspecto, textura ou na sua visualização; 

- Paisagem agrícola permanente – são paisagens constituídas por usos do solo de carácter 

permanente associado às culturas da vinha, olival, montados, pomares e hortas; 

- Paisagem florestal - esta paisagem integra todas as áreas florestais, como sejam os montados 

densos, povoamentos de eucalipto e de pinheiro, assim como matos e vegetação rípicola; 

- Vales e superfícies de água – esta subunidade é constituída por paisagens onde predominam as 

linhas e planos de água, em conjunto com as margens e áreas adjacentes e respectiva vegetação 

associada, que no seu conjunto constituem elementos de diversidade e de estruturação da 

paisagem. Esta subunidade introduz diversidade às paisagens existentes, que na área de estudo 

é predominantemente caracterizada por uma matriz de paisagem onde domina o uso agrícola 

anual associado a uma grande homogeneidade da paisagem. 

Na área em estudo, as unidades de paisagem referidas encontram-se distribuídas da seguinte forma: 

- As “zonas onduladas”, dominam em quase toda a área, o que representa um pouco mais de 

51,07 % da área de estudo, sobretudo na zona adjacente aos adutores de Pedrogão e de 

Brinches-Enxoé; 

- As “zonas aplanadas” ocupam cerca de 12,16% da área em estudo; 

- As “zonas de colinas” constituem uma unidade representativa ocupando cerca de 28,29% da 

área; 

- As “zonas enrugadas e zonas aplanadas” apresentam uma menor representatividade ao longo da 

área, e ocupam um total de 20% da área de estudo. 
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No que se refere às Subunidades de paisagem verifica-se a seguinte percentagem de ocupação na área 

de estudo: 

- A paisagem agrícola permanente é dominante ocorrendo em cerca de 53,82% da área; 

- A paisagem agrícola anual ocorre em cerca de 42,44 % da área; 

- As restantes subunidades de paisagem ocupam áreas muito reduzidas face à totalidade da área, 

perfazendo um total de 4% de ocupação. 

Em síntese, para a globalidade da área de estudo as extensões de canais e condutas, são 

dominantemente coincidentes com a unidade de paisagem “zonas onduladas” e com as subunidades de 

paisagem agrícola anual. 

Em termos de qualidade visual, o EIA atribui uma qualidade média a elevada à área em estudo, qualidade 

esta que se encontra relacionada com a harmonia com que se integram as diferentes unidades e 

subunidades de paisagem definidas. 

 

Os impactes identificados para a fase de construção resultam das alterações na paisagem decorrentes da 

preparação da obra e execução de infra-estruturas, que se traduzem nas seguintes acções: 

a) Instalação de estaleiros; 

b) Preparação dos terrenos, que inclui a rede viária da obra, locais de depósito de materiais e de 

eventual extracção de inertes; 

c) Construção dos reservatórios; 

d) Construção dos canais e condutas; 

e) Construção das estações elevatórias. 

Para cada uma das acções acima referidas os impactes esperados são os que de seguida se referem. 

a) Instalação de estaleiros 

Relativamente aos aspectos biofísicos e ao uso do solo, os impactes negativos ocorrem na movimentação 

de terras e destruição do coberto vegetal, que poderá levar à redução da diversidade biofísica local. 

As duas localizações apresentadas no EIA para os estaleiros necessários para construção do adutor de 

Pedrógão, representam impactes negativos e significativos. 

Considera-se que não se encontra justificada a necessidade de localização em área de montado do 

estaleiro para construção do adutor de Pedrógão que se situa próximo do reservatório de Orada. 

Deste modo, e uma vez que o montado é o habitat de maior relevância ecológica da área de estudo, 

considera-se que deverá ser equacionada uma localização alternativa para o mesmo. O novo local a 

seleccionar deverá dar cumprimento ao estipulado na medida de minimização n.º 7 constante da Lista de 

Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção, disponível no sítio da Internet da Agência 

Portuguesa do Ambiente. 
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Caso a localização dos outros estaleiros necessários para a construção das restantes infra-estruturas do 

projecto se venha a realizar em paisagem construída, os impactes serão pouco significativos, directos, 

temporários, certos, de âmbito local, imediatos e reversíveis, atendendo a que poderá ser reposta a 

situação inicial após o desmantelamento e remoção dos estaleiros. A reversibilidade pode ser entre curto 

e longo prazo dependendo da subunidade de paisagem onde se localizem, sendo o prazo mais curto em 

paisagem construída e mais alargado na paisagem florestal e dos vales. Em situações em sejam utilizados 

estaleiros preexistentes associados ao projecto de implementação dos blocos de rega do subsistema do 

Ardila, os impactes expectáveis são nulos. 

As duas zonas de estaleiro apresentadas no EIA têm áreas semelhantes, aproximadamente 8 500 m2. 

As duas localizações propostas têm as seguintes características: 

- Uma das áreas de estaleiro escolhida encontra-se próxima da bifurcação do canal, sendo o 

impacte negativo, significativo, uma vez que se pretende localizar em zona aplanada, na 

subunidade agrícola anual e envolvido por paisagem agrícola permanente, que constitui factor de 

integração visual proporcionado por este tipo de envolvente. 

- A outra área de estaleiro será junto ao reservatório da Orada, localizando-se na unidade de 

paisagem “zona aplanada” e na subunidade paisagem agrícola permanente, concretamente em 

área de montado com uma envolvente de olival. Embora se preveja o abate de árvores para a 

sua instalação, o estaleiro ficará envolvido pela mancha arbórea característica do local de 

implantação, pelo que os impactes serão negativos significativos, susceptíveis de minimização 

desde que implementadas as medidas do Plano de Recuperação Biofísica e as do SGA, 

nomeadamente as que se referem aos estaleiros. 

 

b) Preparação dos terrenos 

Os impactes esperados são idênticos aos dos estaleiros e estão relacionados com as decapagens, 

movimentos de terra, remoção do coberto vegetal existente, assim como a presença de áreas de solo 

sem vegetação durante o período de tempo necessário à execução das obras. 

Assim, os impactes serão negativos e significativos em todas as unidades, com excepção das localizações 

em unidades de paisagem construída onde os impactes serão pouco significativos. A magnitude dos 

impactes poderá variar entre reduzida a moderada, dependendo das áreas a afectar para construção das 

diferentes infra-estruturas e da exposição visual das acções a executar. Prevê-se ainda que os impactes 

esperados sejam directos temporários, certos, de âmbito local, imediatos e reversíveis. 

 

c) Construção dos reservatórios 

Os reservatórios previstos são de três tipos: 
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- uma pequena barragem de aterro e quatro reservatórios semi-escavados e um reservatório 

circular em betão; 

- barragem de aterro - correspondente ao reservatório da Orada,  e os impactes gerados pela sua 

construção. Prevêem-se negativos e significativos em termos locais, estes impactes serão 

minimizados devido à sua localização ter como  envolvente a unidade de paisagem permanente 

- reservatórios semi-escavados - as acções geradoras de impactes negativos são a alteração do 

relevo da zona de implantação, a remoção de coberto vegetal existente e a consequente 

alteração do uso actual do solo. Como medidas de minimização ressalta-se as acções a adoptar 

no seu perímetro, onde serão utilizadas geomembranas para impermeabilização dos mesmos, 

sendo os taludes exteriores revestidos com vegetação; 

No que se refere à alteração do uso do solo, será irreversível, e de maior ou menor significado consoante 

as unidades e subunidades da paisagem afectadas. 

Para os reservatórios de Brinches Norte, Brinches-Sul e Montinhos, no que respeita aos aspectos visuais, 

os impactes serão negativos significativos e relacionados com a degradação visual inerente à fase de obra 

e que cessarão no seu final. O reservatório de Guadalupe, em betão armado, com uma altura de cerca de 

5 m e com um diâmetro de cerca de 14 m, localizar-se-à em zona de cotas elevadas, inserindo-se no 

entanto numa unidade de paisagem agrícola permanente, pelo que os impactes visuais esperados são 

negativos e pouco significativos. 

 

d) Construção das condutas e canais 

À construção de canais e condutas encontram-se associados impactes relacionados com a afectação de 

áreas lineares extensas e decorrentes das acções de remoção de coberto vegetal que inclui também as 

áreas adjacentes: às infra-estruturas a construir; depósitos de terra, lateralmente às valas abertas para 

construção de condutas; depósito de condutas e posterior fecho das valas  abertas; realização de 

movimentação de terras nas zonas onde será construído o canal; ocupação de forma irreversível dos 

corredores de implantação de canais e os caminhos de acesso adjacentes ao traçado dos canais. 

No caso das condutas, existem as seguintes situações, nas quais será necessário, pontualmente, afectar 

áreas para além do corredor previsto para a sua instalação: 

i. Adutor de Brinches-Enxoé – serão realizadas escavações importantes para a construção das 

infra-estruturas e estruturas edificáveis, respectivamente três câmaras de válvulas de 

derivação, nas quais serão efectuadas escavações importantes para a instalação destas e das 

estruturas edificadas; 

ii. Na zona do ponto de entrega para a Barragem do Enxoé e obra terminal na Barragem do 

Enxoé será constituída uma estrutura edificada, uma conduta e um pequeno canal e a 

respectiva transição; 
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iii. Adutor de Serpa – o projecto prevê a implantação ao longo da conduta de uma série de 

descargas de fundo, câmaras de seccionamento e ventosas, que levarão a um alargamento 

pontual da área de intervenção necessária para a construção das mesmas. 

O EIA conclui que deverão ocorrer impactes negativos e significativos em cerca de 49% na área de 

instalação das condutas (em subunidades de paisagem agrícola anual e vales) sendo pouco significativos 

nos restantes 51%, coincidentes com a paisagem agrícola permanente. Estes impactes serão 

pontualmente mais significativos nas áreas onde ocorram as restantes acções mencionadas nos pontos 

anteriores. 

Na fase de construção os impactes na paisagem poderão ser minimizados, passando a directos e 

temporários através da adopção das medidas previstas no Plano de Recuperação Biofísica e nos SGA. 

Os impactes da construção dos canais para o adutor de Pedrogão, à semelhança do referido para as 

condutas, serão mais acentuados em áreas de maior amplitude visual. 

Os impactes serão ligeiramente mais significativos nas zonas de restabelecimento de caminhos, na zona 

do descarregador de emergência e na zona de bifurcação do canal, dado que as áreas a afectar são 

maiores. O mesmo acontecerá nas zonas de instalação do canal e das estruturas adjacentes quando 

construídas em aterro e superior quando localizadas na unidade de paisagem agrícola anual. Encontram-

se nesta situação os seguintes troços do canal: 

- Trecho 1: entre a passagem inferior (PI) e o km 0+900, entre o km 1+450 e o km 1+700, 

entre o km 2+250 e o km 2+500; 

- Trecho 3 e 4: entre os km 1+850 e 2+600. 

 

e) Construção da estação elevatória 

Os impactes na paisagem decorrentes da construção da estação elevatória resultam das seguintes 

acções: remoção de vegetação, escavações, aterros e construção das estruturas propriamente ditas. 

A estação elevatória de Serpa Norte, ocupará uma área de cerca de 1 000 m2, a localizar contiguamente 

ao reservatório de Serpa-Norte. Esta estação fica implantada na subunidade de paisagem agrícola anual e 

próxima da rede viária. 

O impacte expectável desta infra-estrutura será negativa e significativa na fase de construção, por se 

localizar numa paisagem agrícola anual, de grande exposição visual. A magnitude será no entanto 

reduzida, atendendo a que estrutura será equiparável ao edifícios construídos na envolvente, diluindo-se 

com a construção do reservatório Serpa-Norte,que ocupa uma área superior. 
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f) Deposição de terras sobrantes 

Nas operações a efectuar é expectável a ocorrência de um maior número de operações de escavações 

que de aterros, pelo que haverá um maior volume de terras sobrantes. Assim, potencialmente poderão 

ocorrer impactes visuais negativos significativos por efeito da presença de depósitos temporários de 

materiais sobrantes, até que sejam transportados para aterro ou local definitivo, com a consequente 

alteração da morfologia do terreno e movimentação de diversas máquinas e veículos. 

Face ao volume de terras envolvido, os impactes referidos serão temporários se as terras sobrantes forem 

transportadas rapidamente para os locais de depósito definitivo e se adoptadas as medidas propostas 

para os impactes visuais associados à construção de edificações. 

 

Na fase de exploração, vão ocorrer diversas alterações decorrentes da presença de novas infra-estruturas 

e elementos, nomeadamente: Reservatórios; Estação elevatória; Condutas; Canais. 

a) Reservatórios 

Com excepção para o reservatório de Guadalupe que será uma estrutura em betão armado, os 

reservatórios vão na sua configuração final constituir planos de água, aos quais se encontra associada 

uma maior diversidade visual e de uso do solo. Do ponto de vista da diversidade visual e biofísica os 

impactes serão positivos, pouco significativos e de magnitude reduzida. 

No entanto, para que a diversidade referida se mantenha e o respectivo impacte visual positivo na 

paisagem, os reservatórios deverão manter os níveis de água de forma equilibrada durante todo o ano, 

de forma a evitar a criação de zonas interníveis idênticas às das albufeiras. 

Os impactes negativos estão relacionados com o não revestimento do paramento exterior das duas 

barragens de terra propostas. Estes impactes serão pouco significativos, de magnitude reduzida e de 

âmbito local. 

Os impactes referidos serão minimizados se adoptadas as medidas previstas nos projectos, especialmente 

quanto ao revestimento dos taludes e com as medidas de minimização propostas no EIA, que permitirão 

a integração visual das estruturas de acordo com as unidades de paisagem onde estas se irão localizar. 

 

b) Estação elevatória 

A estação elevatória terá um impacte negativo, pouco significativo e directo relacionado com a presença 

de um volume construído no interior da subunidade agrícola anual, ficando a estrutura edificada visível a 

partir da envolvente. Com a adopção e aplicação das medidas previstas para a integração visual da 

estrutura, assim como as medidas propostas no EIA, os impactes tenderão para nulos com o crescimento 

da vegetação proposta. 
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c) Canais e condutas 

Os canais e condutas que atravessarão o território vão provocar impactes negativos e significativos nos 

factores biofísicos em todas as subunidades de paisagem, com excepção da subunidade de paisagem 

construída, onde se prevê que sejam pouco significativos. 

Em termos visuais, prevêem-se impactes pouco significativos nas subunidades de paisagem construída e 

de paisagem agrícola permanente e florestal em zonas aplanadas e em zonas onduladas, sendo nos 

restantes casos significativos. 

Quanto ao uso do solo, os impactes esperados serão nulos, visto o uso do solos já ter sido alterado 

durante a fase de construção. 

Relativamente às condutas, uma vez que nesta fase se encontrarão enterradas, não se esperam 

impactes, visto não interferirem com o uso do solo, com os factores biofísicos ou com o aspecto da 

paisagem. 

Quanto aos canais sendo estruturas lineares e artificializadas o seu grau de visibilidade varia consoante as 

unidades de paisagem que atravessem e são mais visíveis quanto mais amplas as aberturas de vistas. Em 

45% dos casos serão atravessadas unidades de paisagem agrícola anual, o que irá dar origem a impactes 

visuais negativos e significativos, em 55% dos casos são atravessadas unidades de paisagem agrícola 

permanente, em que os impactes serão negativos pouco significativos devido à relativa integração dada 

pelo coberto vegetal existente. 

 

Os impactes referidos serão minimizados com as medidas de minimização propostas, com tendência a 

tornarem-se menos significativos à medida que a vegetação prevista vá crescendo. 

Por outro lado, nos SGA está prevista a elaboração do "Plano de Recuperação Biofísica" das áreas 

afectadas pela empreitada, para a fase de construção do projecto dos Adutores, atribuindo essa 

competência ao Empreiteiro e a respectiva aprovação à EDIA. 

Considera-se que, antes da referida aprovação por parte da EDIA, este Plano deve ser remetido à 

Autoridade de AIA para apreciação. 

Relativamente a este Plano de Recuperação, há ainda a acrescentar que o EIA refere que: 

- No sentido de manter a qualidade da paisagem, deve ser efectuada a manutenção das estruturas 

e infra-estruturas construídas, considera-se ainda que também devem ser promovidas acções de 

manutenção das intervenções associadas ao Plano de Recuperação Biofísica (PRB) e de acções 

integração paisagística até estarem consolidadas as formações vegetais aplicadas na sequências 

do Plano e das acções mencionados, cujo período de manutenção a estabelecer nunca deve ser 

inferior a 3 anos; 
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- Constitui o documento relativo ao PRB e acções de integração paisagística, o local onde 

convergem algumas das medidas relativas aos factores ecologia para as áreas de montado e 

áreas ribeirinhas, ordenamento do território para as áreas condicionadas, recursos hídricos para 

os atravessamentos das linhas de água, geologia, geomorfologia e geotécnia nas acções 

destinada ao revestimento vegetal de taludes de escavação ou de aterro. 

Assim, urge garantir o cumprimento dos aspectos acima mencionados e o da igualdade de critérios de 

cumprimento para os planos e medidas da mesma natureza, embora aplicados a projectos distintos. 

É neste contexto que devem os PRB a entregar à autoridade de AIA para aprovação, previamente à sua 

implementação, ter como base, além dos princípios e directrizes aprovadas no âmbito do procedimento 

de AIA, um Regulamento a aplicar às áreas a intervencionar na sequência do referido Plano, assim como 

às acções de recuperação biofísica. 

Este regulamento, cuja responsabilidade de elaboração deverá caber à EDIA, deve constituir um anexo 

dos PRB, a incluir nos SGA. 

O Regulamento em causa será relativo à utilização e manutenção dos espaços objecto de intervenções no 

âmbito do PRB e deve incluir os seguintes aspectos: 

- Definição dos princípios e normas aplicáveis à concepção, utilização e manutenção das áreas que 

vão ser objecto de implementação das acções de recuperação biofísica e no sentido de ser 

garantida a manutenção e desenvolvimento do material vegetal aplicado, de forma a manter o 

equilíbrio ecológico da paisagem nas áreas intervencionadas, criando um meio sustentado; 

- O Regulamento de concepção, utilização e manutenção de espaços recuperados e de integração 

a ser entregue ao adjudicatário deve conter, além das medidas gerais aplicáveis a todos os 

espaços objecto das acções referidas, também as medidas de minimização e/ou de compensação 

constantes da DIA, essas específicas do projecto e que possam condicionar a concepção do 

projecto de Recuperação Biofísica; 

- Definição do prazo final de garantia da empreitada. 

O normativo do Regulamento de concepção, utilização e manutenção de espaços recuperados e de 

integração, além dos conteúdos técnicos inerentes a este tipo de documentos, deve prever a atribuição 

de responsabilidades, nomeadamente para os seguintes aspectos, definindo: 

i. Quem assegura a preservação e restabelecimento da integridade inicial do espaço, bem como a 

sua manutenção por um período considerado adequado de forma a salvaguardar, com um 

razoável índice de segurança, as características morfológicas e fitossanitárias mínimas do material 

vegetal; 

ii. Quem assegura a substituição de todo o material vegetal “morto” ou “doente”, bem como de 

todos os equipamentos com defeito ou mau funcionamento, identificados pelo proponente 

aquando da apreciação dos trabalhos para efeitos de recepção da obra; 
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iii. O âmbito de actuação dos vários intervenientes no Plano de Recuperação Biofísica e no que se 

refere às acções de abate, limpeza, desbaste, poda ou tratamento de árvores, arbustos ou 

qualquer outro tipo de vegetação nos terrenos intervencionados com vista a assegurar as 

condições de higiene, saúde, prevenção contra o risco de incêndios e de obstrução da rede de 

drenagem, além de outros aspectos que venham a ser identificados. Deverá ainda constar a 

competência de decisão de abater, transplantar e podar as espécies plantadas, para as fases de 

construção e exploração do projecto. 

 

A fase de desactivação corresponderá ao desmantelamento e remoção das infra-estruturas construídas. 

Perante este cenário, os impactes gerados serão semelhantes aos previstos para a fase de construção. A 

esta fase deverá corresponder a recuperação paisagística e biofísica das áreas afectadas e da sua 

envolvente. 

No que respeita ao uso do solo, os terrenos serão disponibilizados para outros usos ou repostos os 

anteriormente existentes, pelo que os impactes gerados serão positivos, caso contrário serão negativos. 

 

A Autoridade Florestal Nacional referindo por um lado que o projecto afecta áreas significativas de 

montado de sobro e/ou azinho (representando cerca de 25% da área ocupada pelo mesmo), e que por 

outro lado o projecto dos Adutores integra o conjunto das infra-estruturas do EFMA, considerado de 

interesse nacional (Decreto-Lei n.º 33/95, de 11 de Fevereiro), aponta várias questões que devem ser 

salvaguardadas. 

Em particular, esta entidade refere que "para a integração paisagística, deverão ser utilizadas, 

preferencialmente, espécies autóctones ecologicamente adequadas à estação". 

 

6.9. AMBIENTE SONORO 

Para efeitos de caracterização acústica da área do projecto, foram considerados quatro locais com 

ocupação sensível localizados na sua envolvente. 

Em cada dos um locais considerados foram efectuadas medições de ruído ambiente verificando-se que, 

na situação actual, o ambiente sonoro se apresenta pouco perturbado, com valores máximos de Lden e Ln 

de 54 e 45 dB(A), respectivamente, sendo determinado, essencialmente, pelo ruído de tráfego rodoviário 

e por fontes naturais. 

Na ausência de classificação acústica por parte da Câmara Municipal de Serpa considera-se, para efeitos 

de conformidade legal, que os locais em avaliação se inserem em zonas não classificadas pelo que, de 

acordo com as disposições do nº3 do Artigo 11º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, os valores 

limite de exposição são de 63 e 53 dB(A) para os indicadores Lden e Ln, respectivamente.  
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Na fase de construção, a avaliação de impactes foi efectuada apenas de uma forma qualitativa, com base 

nas emissões das máquinas e equipamentos usados nas actividades de construção e operações nos 

estaleiros, prevendo-se que serão potencialmente afectados os receptores localizados a nascente de 

Serpa, onde os níveis sonoros podem ultrapassar, embora de forma pontual, os 63 dB(A). De acordo com 

o EIA, a circulação de veículos pesados de transporte será também responsável por acréscimos no ruído 

ambiente a nível local, em particular no interior da povoação de Orada e na sua envolvente, para a qual 

se prevêem impactes significativos sobre o ambiente sonoro. 

Na fase de exploração, a avaliação de impactes incidiu principalmente sobre a Estação Elevatória de 

Serpa Norte. Para isso, foram efectuadas em primeiro lugar, medições acústicas junto à Estação 

Elevatória 2 do Aproveitamento Hidroagrícola do Monte Novo, no sentido de determinar as emissões de 

uma fonte deste tipo. 

Com base naquelas emissões foi avaliado o cumprimento dos Critérios de Exposição Máxima e de 

Incomodidade no receptor mais próximo da Estação, verificando-se que os dois Critérios são cumpridos. 

Assim sendo, não se prevêem impactes significativos sobre o ambiente sonoro na fase de exploração. Na 

fase de desactivação, os impactes serão semelhantes aos da fase de construção, embora de magnitude e 

significância inferiores. 

Na fase de construção, há a salientar que no Sistema de Gestão Ambiental das empreitadas (Anexo I do 

Vol. IV do EIA) se encontram previstas as seguintes medidas de minimização: 

 A realização dos trabalhos e operações de construção mais ruidosos nos locais onde se registem 

receptores sensíveis (habitações) durante o período diurno (7h – 18h); 

 A programação da circulação de tráfego rodoviário de forma a evitar a passagem pelo interior das 

localidades, ou, em alternativa, ser espaçada no tempo e sempre efectuada durante o período 

diurno, de modo a respeitar a legislação em vigor; 

 O respeito das normas e especificações técnicas estabelecidas em termos de níveis de emissão 

sonora pelos equipamentos utilizados. 

Além destas medidas o EIA prevê ainda: 

 A redução de velocidade de circulação dos veículos pesados (30 km/h) nas vias circundantes a 

zonas povoadas; 

 O isolamento acústico dos equipamentos fixos que se possam revelar fontes significativas de 

emissão, através da instalação de canópias ou encapsulamentos apropriados. 

Na fase de exploração, dado que não se identificaram impactes significativos, não se prevê a adopção de 

medidas de minimização. 
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6.10. PATRIMÓNIO 

Segundo o EIA, o inventário patrimonial da área de estudo é composto por 82 sítios patrimoniais, dos 

quais 63 arqueológicos, 13 etnográficos e 6 arquitectónicos. Referindo que dos 26 que terão uma 

afectação directa, 20 são arqueológicos, propondo um “Plano de Salvamento dos Vestígios Arqueológicos” 

para a fase prévia à obra e um “Programa de Acompanhamento Arqueológico” para a fase de obra. 

Considera-se que a caracterização da situação de referência obedeceu ao preconizado pelo IGESPAR, IP, 

procedendo o EIA a um enquadramento geral e apresentando em anexo o inventário com os dados 

referentes às ocorrências patrimoniais identificadas. 

O elemento patrimonial n.º 82, a Ponte Antiga sobre a Ribeira do Enxoé / Monte Novo dos Canivetes, 

surge referenciado no Quadro 4.7.1. Património arquitectónico no concelho de Serpa (pág. 208) como 

encontrando-se Em Vias de Classificação. No entanto, essa informação não só não integra o inventário 

patrimonial, como também não se refere que esse imóvel integra o itinerário temático das Pontes 

Históricas do Alentejo – consultar <http://www.ippar.pt/patrimonio/itinerarios/pontes_alentejo/alentejo_ 

pont.html>. Por outro lado, na cartografia que a apresenta, surge deficientemente representada como 

uma área de dispersão de materiais, (ver Carta das Ocorrências Patrimoniais, n.º 16B), não se 

encontrando representada a respectiva zona de protecção legal de 50 m (ZP), impossibilitando assim a 

análise da sua relação com o projecto, pelo que não foram avaliados eventuais impactes, sendo apenas 

proposta uma medidas de minimização. 

Também deixou de constar, quer no inventário, quer na cartografia, a ocorrência identificada pelo 

Relatório de Trabalhos Arqueológicos como n.º 7, Casa Branca 3, que se encontra junto da estação 

elevatória de Torre Lóbio, nos limites da área de estudo do EIA. 

No ponto do EIA referente à avaliação de impactes do factor ambiental Património histórico-cultural 

(Relatório Síntese, Vol. II, pág. 322-333) é manifestado logo no seu início uma grande preocupação 

relativamente à avaliação efectuada, que partiu da observação directa dos vestígios patrimoniais e da 

análise dos corredores, apresentando como importante condicionante, o erro induzido pelas condições de 

visibilidade no momento da prospecção (pág. 322). 

Assim, para a fase de construção o EIA identifica como principais impactes a «preparação do terreno, a 

abertura de valas, a construção das várias infra-estruturas e ainda a afectação temporária de certas áreas 

com acessos e com estaleiros» (pág. 323), sendo logo que «no património arqueológico, a atribuição 

cronológica é feita a partir de vestígios móveis observados no terreno que resultam de acções de 

destruição diversas que mascaram o que se encontra no subsolo». Deste modo, o EIA constata que estes 

vestígios «servem sobretudo como um vértice directório para a caracterização do sítio, nunca podendo 

determinar uma avaliação final e absoluta». 

Assim, conclui-se que a caracterização efectuada, através da relocalização dos elementos conhecidos e da 

prospecção arqueológica do terreno, não permitiu mais do que uma caracterização superficial e, 

http://www.ippar.pt/patrimonio/itinerarios/pontes_alentejo/alentejo_%0bpont.html
http://www.ippar.pt/patrimonio/itinerarios/pontes_alentejo/alentejo_%0bpont.html
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consequentemente, uma incipiente avaliação de impactes. Esta situação só poderia ter sido colmatada 

com a utilização de outros métodos de prospecção ou mesmo através da realização de sondagens. 

Considera-se, deste modo, de acordo como o enunciado no EIA, ser bastante lacunar a caracterização da 

situação de referência apresentada, o que, sobretudo na fase de construção, acarretará consequências 

penalizadoras, quer para o património, quer para o dono de obra, devido a eventuais paragens não 

previstas para então se efectuar a caracterização e minimização de impactes. Esta situação trará, 

certamente, custos acrescidos a vários níveis (patrimoniais, económicos, etc.). 

Continuando a leitura do Relatório, e ainda na caracterização, são apresentadas as várias afectações para 

a fase de construção relativas a cada componente de projecto. 

Deste modo, no que se refere ao Adutor de Pedrógão, é identificada pelo EIA a afectação de um único 

elemento patrimonial, Parreirinha 2 (Inventário do EIA n.º 108) que faz parte de um conjunto, 

considerando o documento a «significância de impacte (…) pouco significativa». Na área do reservatório 

de Orada não foi identificado qualquer elemento patrimonial, situando-se na envolvente o povoado pré-

histórico de S. Bartolomeu (n.º 129), pelo que segundo o documento não sofrerá qualquer afectação. 

A área do reservatório de Brinches Norte, encontrava-se cultivada no momento da prospecção, não tendo 

assim sido possível detectar ou confirmar a possível ausência de qualquer ocorrência patrimonial. 

As afectações decorrentes da execução do Adutor de Brinches-Enxoé são bastante mais significativas, 

pois na envolvente das infra-estruturas identificaram-se segundo o EIA (pág. 324) 49 ocorrências 

patrimoniais, das quais 16 irão sofrer um impacte directo. 

No troço de ligação entre a barragem de Brinches e a Central Hidroeléctrica de Serpa foram identificadas 

afectações em oito ocorrências patrimoniais: o conjunto arqueológico de Alpendres 3 (n.º 18) onde o EIA 

identificou e caracterizou três núcleos (n.os 18a, 18b e 18c) eventualmente pertencentes a um mesmo 

complexo mineiro e de transformação; o sítio Corte de Poço 1 (113), caracterizado no EIA como sendo 

«um casal romano com uma área de ocupação de que ultrapassa os 3,5 hectares»; Corte de Poço 2 (n.º 

111) onde também foram identificados dois núcleos (n.os 111a e 111b) em que o b será interceptado pelo 

adutor; o casal moderno, Gato de Baixo 6 (n.º 101) também será interceptado pelo adutor; Corte de 

Poço 3, onde foram detectados materiais romanos e pré-históricos, passando o adutor a cerca de 30 m a 

Sudoeste, pelo que o EIA avalia este impacte como pouco significativo devendo ser objecto de «algumas 

de medidas preventivas», (pág. 325); a ocorrência a que se refere Outeiro Alto (n.º 164) corresponde à 

identificação de uma lasca de quartzito, que o EIA considerou tratar-se de um achado isolado; o EIA 

considera ainda que será afectado pelo adutor o sítio moderno de Outeiro Alto 3 (n.º 116). 

Já no troço que liga a barragem de Brinches à Central Hidroeléctrica de Serpa, onde será construído o 

reservatório de Brinches-Sul, será parcialmente submergido o sítio do Outeiro Alto 2 (n.º 112). 

O troço do adutor que deriva para Central Hidroeléctrica de Serpa e as barragens do Enxoé e de Serpa 

irá, segundo o EIA, afectar seis sítios arqueológicos, nomeadamente: Montinho 1 (n.º 127), sítio atribuído 

ao neolítico final e ao calcolítico; Loja 1 (n.º 75), correspondente a uma villa romana com cerca de 16 ha, 
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a que foram associados os sítios com impactes; Loja 4 (n.º 78); e Loja 5 (n.º 79). Serão igualmente 

afectados os sítios romanos de Chilra 1 (n.º 2) e Alpendres dos Lagares 2 (n.º 50), situando-se este 

último num cabeço próximo da barragem do Enxoé. 

O único elemento arquitectónico e etnográfico que será afectado corresponde a um moinho de água 

denominado Pego da Vaca 1 (n.º 132), situado sobre a ribeira de Enxoé. Junto a esta última linha de 

água foi identificado um poço com bebedouro, Loja 6 (n.º 80), a reduzida distância do adutor, não se 

prevendo no entanto a sua destruição. 

A construção do reservatório dos Montinhos, segundo o EIA (pág. 328), não provocará qualquer 

afectação patrimonial. 

Aqui o EIA falha em referir a eventual afectação do elemento patrimonial n.º 82, a Ponte Antiga sobre a 

Ribeira do Enxoé / Monte Novo dos Canivetes, imóvel Em Vias de Classificação, que já sofreu um impacte 

directo no decurso das obras da barragem de Serpa (rede viária) e onde se prevêem mais impactes 

cumulativos resultantes de uma conduta inserida no projecto do Bloco Sul do Subsistema de Rega do 

Ardila (Bloco de Rega de Serpa e Bloco de Rega de Brinches-Enxoé). 

A construção do Adutor de Serpa, num universo de 25 ocorrências, produzirá, segundo o EIA, impactes 

em nove elementos patrimoniais. 

Entre a barragem de Serpa e o reservatório de Serpa-Norte prevêm-se impactes nos sítios de: Torre de 

Lóbio 1 (n.º 10), um povoado do neolítico final e calcolítico com uma sobreposta ocupação romana; Torre 

de Lóbio 5 (n.º 123) onde se detectou material pré-histórico; Monte da Retorta (n.º 136), elemento 

patrimonial arquitectónico em recuperação para turismo rural. 

Entre o reservatório de Serpa-Norte e até ao troço final do adutor em Guadalupe são identificados pelo 

EIA impactes em seis ocorrências: o sítio romano de Folgão (n.º 139); a villa romana de Olival da Peste 1 

(n.º 25), com elevado valor patrimonial e que abrange uma área de cerca de 6 hectares; o sítio romano 

de Serpa 3 (n.º 143); o povoado da Idade do Bronze situado no cabeço de S. Gens (n.º 145); as Minas 

de Vale de Paus 2 (n.º 144) que correspondem a «uma série de cortas a céu aberto (...) dispersas por 

uma extensa área» e que foram divididas pelo EIA em dois núcleos (n.os 144a e 144b). 

Apesar de ter sido registado e cartografado com base nos elementos bibliográficos, não foi relocalizado o 

sítio do Alto de Brinches (n.º 156), atribuído ao neolítico final/calcolítico. 

Também deixou de constar, quer no inventário, quer na cartografia, a ocorrência identificada pelo 

Relatório de Trabalhos Arqueológicos como n.º 7, Casa Branca 3, e que eventualmente se situada nos 

limites da área de estudo do EIA. 

Para a fase de exploração e de desactivação não são previstos impactes significativos sobre as 

ocorrências identificados, podendo eventualmente ocorrer impactes durante os trabalhos de manutenção 

das infra-estruturas. 
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O EIA considera assim (pág. 331) que das 82 ocorrências inventariadas, 26 terão uma afectação directa o 

que corresponde a 31,7% do universo total das ocorrências identificadas. 

Refira-se que no Quadro 5.7.2 – Síntese das ocorrências patrimoniais, (pág. 332), encontram-se 

contabilizadas 83 ocorrências patrimoniais, das quais sofrerão impacte directo 23 arqueológicas, duas 

etnográficas e uma arquitectónica. O EIA também apresenta uma relação do «número de sítios em cada 

classe de magnitude, valor patrimonial, e significância de impacte», agrupando nominalmente os 

sítios/ocorrências de acordo a significância do impacte (pág. 332), referindo ainda os impactes 

cumulativos para um conjunto de sítios ocorrentes nos vários projectos do EFMA (pág. 333). 

Assim, com a construção do Adutor de Pedrógão sofrerá impacte directo uma única ocorrência 

arqueológica, (n.º 108), considerando-o o EIA, apesar da sua magnitude total, como pouco significativo. 

A construção do Adutor de Brinches-Enxoé irá provocar 16 impactes directos, 14 em ocorrências 

arqueológicas e dois em ocorrências etnográficas. Destes, a magnitude será pontual em quatro 

ocorrências (n.os 50, 79, 80 e 132), variando a significância dos impactes entre pouco significativa e 

significativa. Noutras três (n.os 78, 116 e 127), a magnitude será parcial variando a significância entre 

pouco significativa e significativa. A magnitude será ampla em sete elementos patrimoniais (n.os 2, 18a, 

18b, 75, 101, 112 e 113), variando a significância entre significativa e muito significativa. Dois elementos 

terão um impacte de magnitude total, mas enquanto num a significância será pouco significativa (n.º 

164) no outro elemento (n.º 111a) o impacte será muito significativo. Numa ocorrência (n.º 3) não foi 

possível avaliar a magnitude e a significância dos impactes porque não foi relocalizada. 

O Adutor de Serpa afectará directamente nove ocorrências, sendo uma do património arquitectónico. São 

esperadas afectações de magnitude pontual em três ocorrências (n.os 10, 136 e 144) sendo duas 

significativas e uma pouco significativa. De magnitude parcial temos afectações em cinco ocorrências 

(n.os 25,123, 139, 143 e 145) mas todas significativas. O EIA identifica um impacte total e significativo 

para a ocorrência n.º 156, a qual não foi relocalizada durante os trabalhos de campo, de acordo com a 

referência bibliográfica. 

Quanto às medidas de minimização, o EIA (pág. 375-380) apresenta um conjunto de propostas que de 

uma forma geral são adequadas, devendo no entanto ser ainda ajustadas e complementadas. 

Nomeadamente, deverá ficar prevista a elaboração de memórias descritivas para os elementos 

patrimoniais arquitectónicos e etnográficos. 

Relativamente à prevista medida de «decapagem mecânica por camadas (…) acompanhada por 
arqueólogo», independentemente de se concordar com a estratégia metodológica, considera-se que esta 

deverá constituir-se como um trabalho de caracterização prévio à obra, devendo ser dirigida por um 

arqueólogo. Deste modo, deverá ser substituída por uma medida que preveja que nas áreas de dispersão 

dos sítios arqueológicos se deverão realizar sondagens arqueológicas mecânicas, e que o 

acompanhamento arqueológico será efectuado na fase de construção, aquando da abertura da vala do 
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adutor, numa decapagem mais cuidada, caso não haja alterações resultantes dos trabalhos de 

caracterização prévia. 

Sublinhe-se que também não se encontra prevista no EIA a necessidade de ainda se avaliar e efectuar 

ajustes ao projecto, mesmo que pontuais. No entanto, esta questão decorre da problemática já abordada 

da caracterização da situação de referência que não se pode considerar satisfatoriamente caracterizada, 

mas antes minimamente caracterizada. 

Ainda quanto a medidas gerais, no EIA falta a referência à necessidade da prospecção das áreas que 

apresentaram baixa visibilidade, no momento em que se efectuaram os trabalhos de caracterização, e 

que igualmente, após a desmatação se proceda a nova prospecção dessas áreas. 

A falta de definição, na actual fase de projecto, da localização das áreas de estaleiros, novos caminhos, 

áreas de deposição de inertes e de eventuais manchas de empréstimo, poderá implicar a ocorrência de 

impactes não previstos e, consequentemente, não avaliados sobre o património que possa existir nessas 

áreas. 

Quanto a medidas específicas, deverá ser efectuada nova tentativa de relocalização do sítio Alto de 

Brinches (n.º 156), atribuído ao neolítico final/calcolítico, devendo-se executar um conjunto de sondagens 

de diagnóstico na vala do adutor. 

O EIA considera que será afectado pelo adutor o sítio moderno de Outeiro Alto 3 (n.º 116). No entanto, 

contrariamente ao anteriormente preconizado no Relatório de Trabalhos Arqueológicos, onde se 

propunha a execução de sondagens manuais, propõe-se agora somente a sinalização e acompanhamento 

arqueológico. A observação da área de dispersão assinalada na cartografia, leva a considerar que será 

prudente efectuar na área da vala do adutor um conjunto de sondagens mecânicas de diagnóstico. 

Relativamente à Ponte Antiga sobre a Ribeira do Enxoé / Monte Novo dos Canivetes (n.º 82), imóvel Em 

Vias de Classificação, considera-se que as acções do projecto não podem afectar este bem patrimonial. 

Deste modo, o mesmo deverá ser sinalizado e vedado num perímetro conveniente, bem como deverão 

ser executadas sondagens mecânicas de diagnóstico, na área de intercepção da vala do adutor com o 

antigo caminho, onde eventualmente se poderão encontrar vestígios de algum antigo pavimento. 

Deverá também ser esclarecido porque deixou de constar, no inventário e na cartografia, a ocorrência 

identificada pelo Relatório de Trabalhos Arqueológicos como n.º 7, Casa Branca 3, e que eventualmente 

deveria constar da Carta das Ocorrências Patrimoniais. 

 

De uma forma global, e dada a natureza e amplitude dos impactes dos projectos do EFMA, os estudos de 

caracterização têm sido sobretudo baseados nos levantamentos bibliográficos e na prospecção 

arqueológica de campo (field walking). 
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Os resultados obtidos por essa via não reflectem a real dimensão dos sítios identificados nem o respectivo 

valor patrimonial, ficando por identificar numerosos sítios que acabam por surgir e ser identificados e 

caracterizados já na fase de obra, com evidentes prejuízos também para o património. 

Dever-se-iam procurar outros e mais adequados métodos de prospecção que, apesar de não serem ainda 

comummente utilizados no país por serem tecnicamente muito especializados, encontram-se largamente 

difundidos e com comprovados resultados noutros países europeus. 

Trata-se da utilização da análise de fotografia aérea com fins arqueológicos, eventualmente utilizando 

voos específicos, e à prospecção com recurso a métodos geofísicos. Excepcionalmente, dever-se-à 

considerar a execução de sondagens arqueológicas ainda nas fases de caracterização. 

Em resumo, e de acordo com o expresso no EIA (pág. 333), pode concluir-se que a construção dos 

adutores em avaliação implica a ocorrência de impactes directos negativos prováveis ou certos, entre o 

pouco significativo e o muito significativo, considerando-se o impacte global do projecto, se executadas 

as medidas de minimização propostas, como «negativo, de magnitude parcial e significativo». 

Assim, em síntese, e por forma a reduzir a significância dos impactes para níveis aceitáveis, considera-se 

que é ainda necessário introduzir várias medidas de minimização, adicionalmente às preconizadas pelo 

EIA, bem como precisar, complementar, sistematizar e fasear as mais importantes, tal como se encontra 

descriminado no presente no parecer. 

 

 

7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A Consulta Pública decorreu durante 21 dias úteis, desde o dia 9 de Setembro a 7 de Outubro de 2008. 

Durante o período de Consulta Pública não foram recebidos pareceres. 

 

 

8. CONCLUSÃO 

O Estado Português, através do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, aprovado 

pela Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, define como uma das opções estratégicas territoriais para a 

Região Alentejo o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, no qual estão integrados os Adutores de 

Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa. Deste modo, a construção dos Adutores em causa contribui para 

atingir esses objectivos. 

O presente projecto está integrado na Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila, a qual por sua vez 

é um dos três subsistemas do Sistema Global de Rega de Alqueva que integra o Empreendimento de Fins 

Múltiplos de Alqueva (EFMA). 
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O projecto dos Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa, abrange 3 dos 4 adutores (circuitos 

hidráulicos) que integram a "Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila". O projecto em causa 

consiste num conjunto de infra-estruturas hidráulicas de transporte e armazenamento de água, que tem 

por objectivo transportar água armazenada na albufeira de Pedrógão (principal origem de água) até um 

conjunto de várias albufeiras e reservatórios, a partir dos quais a água será distribuída para os blocos de 

rega a beneficiar, localizados na margem esquerda do rio Guadiana. 

Tal permitirá contribuir para o cumprimento de um dos principais objectivos do EFMA: utilizar a água 

armazenada na albufeira de Alqueva para regar alguns dos solos com melhor capacidade agrícola do 

Alentejo, permitindo a conversão do regime cultural praticado, de sequeiro para regadio. 

Em termos de adução, dependem do projecto objecto da presente avaliação os Blocos de Rega Oeste e 

Sul do Subsistema de Rega do Ardila. 

O local de implantação dos Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa, desenvolvendo-se na margem 

esquerda do rio Guadiana, situa-se no distrito de Beja, concelho de Serpa, abrangendo as freguesias de 

Pias, Brinches, Santa Maria e Salvador. 

Os Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa foram alvo de procedimento de AIA em fase de Estudo 

Prévio, incluídos no EIA da "Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila". 

Em 4 de Maio de 2006 foi emitida a respectiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA), a qual foi 

favorável para a Alternativa VIII, condicionada ao cumprimento de um conjunto de condicionantes e 

medidas de minimização, descriminadas na mesma. 

Posteriormente, foi apresentado para apreciação o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 

Execução (RECAPE) dos "Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa da Rede Primária do Subsistema 

de Rega do Ardila". Tal como estipulado na DIA, o Projecto de Execução foi desenvolvido para a 

Alternativa VIII. 

A CA, na sequência da apreciação do RECAPE, emitiu em Fevereiro de 2008 o seu parecer, no qual 

conclui que "(…) face às significativas alterações introduzidas no Projecto de Execução, relativamente ao 

inicialmente previsto em Estudo Prévio (…) não é possível verificar a sua conformidade com a DIA que foi 

emitida em fase de Estudo Prévio, pelo que se considera que o actual projecto dos Adutores de Pedrógão, 

Brinches-Enxoé e Serpa do Sub-sistema de Ardila, deve ser sujeito a um procedimento de AIA." 

Na sequência da emissão deste parecer, e em função da posição técnica das várias entidades que 

integram a CA6, foi desenvolvido o EIA para os "Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa". Este 

EIA não abrange a totalidade das infra-estruturas associadas ao projecto dos Adutores, dado que foi 

considerado pelas entidades presentes que, para as mesmas, poderiam ser elaborados RECAPE's (os 

quais foram já objecto de apreciação e emissão de parecer da CA): 

                                                 
6 Transmitida à EDIA em reunião realizada na APA em 30/04/2008, na qual estiveram presentes representantes da 
APA, da CCDR Alentejo, do INAG, do ICNB, do IGESPAR e da EDIA. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Processo AIA N.º 1962 

 

Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa 56 

Projecto de Execução 

 RECAPE da Barragem da Lage; 

 RECAPE das Estações Elevatórias de Pedrogão, Brinches e Torre do Lóbio, da Central Hidroeléctrica 

de Serpa e da Conduta Elevatória de Pedrógão. 

Deste modo, as infra-estruturas do projecto objecto da presente análise são as seguintes: 

 Um sistema adutor de infra-estruturas lineares com desenvolvimento total de 38,5 km (afectando 

uma área de 1 725,8 ha), incluindo 

 8,0 km de canais a céu aberto (adutor de Pedrógão) 

 30,5 km de condutas enterradas, das quais 

o 18,1 km gravíticas (adutor de Brinches-Enxoé) 

o 12,4 km elevatórias (4,4 km do adutor de Brinches-Enxoé e 8,0 km do adutor de Serpa) 

 Seis reservatórios de transição e regularização 

 Orada, Brinches Norte (Adutor de Pedrógão) 

 Brinches Sul, Montinhos (Adutor de Brinches-Enxoé) 

 Serpa Norte e Guadalupe (Adutor de Serpa) 

 Uma estação elevatória (EE) primária – EE Serpa Norte (Adutor de Serpa) 

Tendo em conta os aspectos fundamentais identificados na análise específica efectuada pela CA, 

verificam-se impactes positivos associados ao Ordenamento do território, à Sócio-Economia, bem como 

impactes negativos significativos ao nível da Geologia e Geomorfologia, dos Recursos Hídricos 

Subterrâneos e Superficiais, da Ecologia, dos Solos, do Ordenamento do Território, da Sócio-economia, da 

Paisagem e do Património. 

Relativamente aos impactes positivos, para: 

 Ordenamento do território 

Ocorrerão impactes positivos, embora de natureza indirecta, e significativos nas áreas afecta à 

RAN, que ao serem incluídas nos blocos de rega terão potenciada a sua capacidade para uso 

agrícola. 

A beneficiação da rede viária terá um impacte positivo sobre as acessibilidades, e logo sobre o 

ordenamento do território, se bem que pouco significativo. 

 Sócio-Economia 

Na fase de construção, são expectáveis impactes positivos e temporários, associados: 

 À criação de postos de trabalho directos, cujo significado irá depender do volume de mão-de-

obra contratado localmente; 

 Em termos indirectos, ao desenvolvimento dos serviços associados à obra, como seja por 

exemplo a restauração e alojamento, fornecimento de materiais, entre outros. 

Os impactes positivos terão algum significado nas povoações mais próximas das principais frentes 

de obra, nomeadamente em Serpa, Brinches e Pias. 
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Na fase de exploração, os impactes são positivos e muito significativos, estando associados à 

entrada em exploração do projecto que vai garantir a regularidade no abastecimento dos 

perímetros de rega (rede secundária do Subsistema de Rega do Ardila), nomeadamente dos Blocos 

de Brinches, Orada-Amoreira, Serpa e Brinches-Enxóe (Blocos de Rega Oeste e Sul do Subsistema 

de Rega do Ardila). 

 Agrossistemas 

Durante a fase de exploração, com a garantia do abastecimento de água aos perímetros de rega 

associados a estes adutores, nomeadamente os blocos de Orada-Amoreira, Brinches, Serpa e 

Brinches-Enxoé (na margem esquerda do Guadiana), gerar-se-á um impacte positivo muito 

significativo, permanente e de magnitude elevada, pois estarão criadas as condições necessárias 

para o pleno aproveitamento do potencial agrícola local com o aumento da área regada, e em 

última instância, para a criação e fixação de riqueza, para criação e manutenção de emprego, para 

o crescimento da população e diminuição da desertificação humana e do processo de 

envelhecimento, numa região das mais remotas e problemáticas em termos socioeconómicos de 

Portugal (margem esquerda do Guadiana). 

Estes impactes, de âmbito local e regional, constituem a justificação do projecto. 

Os principais impactes negativos ocorrem na fase de construção e decorrem fundamentalmente das 

acções relacionadas com a instalação dos estaleiros, escavações e aterros associados à construção dos 

canais e condutas, reservatórios e estação elevatória, abertura e beneficiação de caminhos e vias de 

acesso de apoio às obras. Foram identificados impactes negativos significativos, na generalidade 

susceptíveis de minimização, ao nível da: 

 Geologia e Geomorfologia 

Os principais impactes ocorrem na fase de construção, sendo de média a elevada significância, no 

caso da construção das infra-estruturas de armazenamento, devido aos volumes elevados de aterro 

e escavação que estas acções envolvem. 

 Recursos Hídricos Subterrâneos 

O armazenamento de água nos reservatórios, originando a subida dos níveis piezométricos locais, 

implica, indirectamente um aumento da vulnerabilidade à poluição das águas subterrâneas. 

Atendendo a que com a implantação do Subsistema de Rega do Ardila será fomentado o regadio, 

esta situação gera impactes negativos, indirectos, que podem vir a ser significativos, dependendo 

das práticas agrícolas associadas à exploração do regadio. 

 Recursos Hídricos Superficiais 

O atravessamento dos cursos de água, no caso dos Adutores de Brinches-Enxoé e de Serpa, é 

realizado em conduta enterrada. Dará origem a um impacte negativo e temporário, ocorrendo 

apenas durante a fase de construção aquando da abertura e fecho da vala, que poderá ser 

significativo, no que refere a cursos de água de maior dimensão. 
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O facto de o Adutor de Brinches-Enxoé se desenvolver em parte do seu traçado junto da Ribeira do 

Enxoé, chegando a aproximar-se a uma distância crítica de cerca de 1 m, poderá gerar impactes 

negativos muito significativos decorrentes da afectação deste curso de água durante a fase de 

construção. Assim, e no sentido de minimizar destes impactes, o traçado da conduta gravítica 

deverá ser alterado, na medida do possível, no sentido de este se afastar da Ribeira do Enxoé no 

troço crítico. 

 Ecologia 

Durante a fase de construção, tendo em consideração as características da intervenção, os 

impactes mais significativos assentam na perda de habitats, quer pela construção das infra-

estruturas de transporte, quer pela construção de reservatórios. 

Tendo em consideração o valor biocenótico dos habitats existentes na área de intervenção, 

destacam-se os montados de Quercus spp de folha perene (código 6310 da Directiva Habitats), os 

quais são um dos habitats mais importantes desta região do país, sendo importantes para todos os 

grupos de animais presentes na área de estudo (herpetofauna, avifauna e mamíferos). 

Relativamente a este habitat está prevista a destruição irreversível de 36,54 ha, dos quais 

17,5 referentes aos reservatórios e 19,05 às infra-estruturas de transporte. Em particular, tendo 

em conta a densidade de árvores e área afectada é de destacar o reservatório da Orada e o troço 

inicial do canal de Pedrógão. 

Durante a fase de exploração destacam-se os efeitos barreira e armadilha, associados aos canais a 

céu aberto e, em particular, no troço inicial do canal de Pedrógão, onde as referências 

bibliográficas e o habitat existente confere elevada probabilidade de ocorrência de gato bravo. Por 

outro lado, os impactes ao nível dos efeitos barreira e armadilha, são mais significativos ao nível da 

herpetofauna e mamofauna. 

 Solos 

Os impactes sobre os solos decorrentes da sua decapagem e da implantação das infra-estruturas 

serão significativos por haver uma afectação irreversível e de carácter permanente. 

 Ordenamento do território 

O facto de a localização de um dos dois estaleiros (necessários para construção do adutor de 

Pedrógão), nomeadamente o que será implantado junto do reservatório da Orada, afectar áreas de 

REN e simultaneamente de montado, representa impactes negativos e significativos, sendo que o 

montado constitui um dos habitat de maior relevância ecológica na área em estudo. 

Por outro lado, são expectáveis impactes negativos e significativos decorrentes da construção dos 

reservatórios, face ao carácter irreversível da ocupação, não podendo ser minimizados numa fase 

posterior. 

Para a fase de exploração, os impactes serão idênticos aos da fase de construção no que se refere 

aos reservatórios, uma vez que estas áreas permanecerão afectadas de forma irreversível. 
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Os impactes expectáveis, serão negativos, permanentes, significativos (quando intersectam zonas 

condicionadas) mas de reduzida magnitude quando no contexto do Subsistema de Rega do Ardila. 

 Sócio-economia 

Na fase de construção irão ocorrer impactes negativos, decorrentes da abertura de valas para 

colocação de condutas e que poderão também interferir com algumas tarefas agrícolas, em 

particular em áreas afectas a actividades agrícolas. Estes impactes serão particularmente 

significativos em Serpa, devido à proximidade do troço terminal do Adutor de Serpa (conduta 

elevatória entre os reservatórios de Serpa-Norte e Guadalupe) face a essa povoação, ter cerca de 

6 mil habitantes. 

Ao nível da rede viária pela afectação e perturbação decorrente das acções de construção. No que 

se refere aos acessos, os impactes expectáveis são negativos significativos em termos do acesso às 

explorações agrícolas. 

 Agrossistemas 

Para a fase de construção, foram identificados impactes significativos: 

 Sobre a qualidade de vida das populações, decorrentes da movimentação de terras, veículos 

pesados e máquinas; 

 Decorrentes da abertura de valas para a colocação das condutas e a construção do canal, em 

termos de acesso e na perturbação das condições de laboração nas explorações agrícolas. 

 Paisagem 

As duas localizações previstas para implantação dos estaleiros necessários para construção do 

adutor de Pedrógão, representam impactes negativos e significativos, decorrentes: 

 No caso do estaleiro que se localiza próximo da bifurcação do canal, pela sua implantação em 

zona aplanada, na subunidade agrícola anual e envolvido por paisagem agrícola permanente, 

que constitui factor de integração visual nas subunidades de paisagem; 

 No caso do estaleiro que se localiza junto ao reservatório da Orada, pela sua implantação na 

unidade de paisagem zona aplanada e na subunidade paisagem agrícola permanente, 

concretamente em área de montado com uma envolvente de olival. 

Para cerca de 49% na área de instalação das condutas (em subunidades de paisagem agrícola 

anual e vales) foram identificados impactes negativos significativos. Os impactes serão 

pontualmente mais significativos nas situações em que pontualmente serão afectadas áreas, para 

além do corredor predefinido para a sua instalação: 

 Adutor de Brinches-Enxoé – realização de importantes escavações para construção das infra-

estruturas (instalação de três câmaras de válvulas de derivação) e estruturas edificáveis; 

 Ponto de entrega para a Barragem do Enxoé e obra terminal na Barragem do Enxoé – 

construção uma estrutura edificada, uma conduta e um pequeno canal e a respectiva 

transição; 
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 Adutor de Serpa – implantação ao longo da conduta de uma série de descargas de fundo, 

câmaras de seccionamento e ventosas, que levarão a um alargamento pontual da área de 

intervenção necessária para a construção das mesmas. 

Tal como no caso das condutas, os impactes da construção dos canais do adutor de Pedrógão, 

serão mais acentuados em áreas de maior amplitude visual. Os impactes serão ligeiramente mais 

significativos nas zonas de restabelecimento de caminhos, na zona do descarregador de 

emergência e na zona de bifurcação do canal, dado que as áreas a afectar são maiores. O mesmo 

acontecerá nas zonas de instalação do canal e das estruturas adjacentes quando construídas em 

aterro e superior quando localizadas na unidade de paisagem agrícola anual. 

O impacte expectável decorrente da construção da estação elevatória de Serpa Norte será negativo 

e significativo, durante a fase de construção, por se localizar numa paisagem agrícola anual, de 

grande exposição visual. 

 Património 

A construção dos Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa, implica a ocorrência de impactes 

directos negativos prováveis ou certos, de significativos a muito significativos. Assim: 

 A construção do Adutor de Brinches-Enxoé irá provocar 16 impactes directos, sendo que em 

5 ocorrências serão muito significativos e em 7 serão significativos; 

 No que se refere ao Adutor de Serpa, a sua construção afectará directamente 9 ocorrências, 

das quais 8 sofrerão impactes considerados significativos. 

 

Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objectivos do 

projecto e face à sua importância no contexto regional, considera-se de aceitar os impactes residuais não 

mitigáveis que subsistirão na fase de exploração, apesar da adopção de medidas de minimização. 

Ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade susceptíveis de minimização, e os 

perspectivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável aos "Adutores de 

Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa", condicionado ao cumprimento das condicionantes, dos elementos a 

apresentar, das medidas de minimização, bem como dos planos de monitorização, que se indicam no 

capítulo seguinte. 
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9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E 
PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

 

CONDICIONANTES AO PROJECTO 

1. O traçado da conduta gravítica do Adutor Brinches-Enxoé deverá ser alterado, na medida do possível, 
no sentido de este se afastar da Ribeira do Enxoé no troço crítico onde dista do leito da ribeira menos 
de 1 m. 

2. Compatibilização do Projecto com o sub-lanço Baleizão/Vila Verde de Ficalho do IP8. 

3. Articulação com a Estradas de Portugal no que se refere à solução técnica a adoptar para o 
atravessamento das estradas da jurisdição desta entidade, já existentes e que serão interferidas. 

4. Articulação com a REFER no que se refere ao atravessamento do ramal ferroviário de Moura (que 
ocorre aproximadamente ao km 187 deste ramal). 

Para tal, previamente à execução do atravessamento do ramal ferroviário em questão, deverá ser 
atempadamente submetido à REFER o respectivo projecto de execução acompanhado dum pedido de 
autorização cumprindo com o estabelecido no documento intitulado “Condicionalismos Genéricos para 
Atravessamentos ao Caminho-de-Ferro”, o se encontra em anexo ao parecer desta entidade. 

5. Selecção de um local alternativo para o estaleiro, para construção do Adutor de Pedrógão, que se 
situa próximo do reservatório de Orada. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

1. Previamente ao licenciamento do Projecto, devem ser apresentados à Autoridade de AIA, para análise 
e aprovação os seguintes elementos: 
a) Alteração de traçado da conduta gravítica do Adutor Brinches-Enxoé; 

b) Caudal de limpeza a descarregar pela Barragem do Enxoé; 

c) Esclarecimento para o facto de ter deixado de constar, quer no inventário, quer na cartografia, a 
ocorrência identificada pelo Relatório de Trabalhos Arqueológicos como n.º 7, Casa Branca 3, e 
que eventualmente deveria constar da Carta das Ocorrências Patrimoniais. 

Caso se verifique que esta ocorrência patrimonial será afectada pelo projecto, deverão ser 
propostas as adequadas medidas de minimização. Esta informação deverá ser apresentada 
previamente ao licenciamento do projecto, para análise e aprovação. 

2. Deverá ser verificada, em sede de licenciamento: 
a) Integração dos SGA's nos Cadernos de Encargos de todos as componentes do Projecto de 

Execução dos Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa; 

b) A alteração dos SGA, de forma a integrar todas as medidas e alterações preconizadas. 
Posteriormente, os SGA deverão ser remetidos à Autoridade de AIA para que constem do 

respectivo processo; 

c) Se o Projecto de Execução é acompanhado de um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição, em cumprimento da legislação em vigor sobre a matéria7, e se está 
elaborado nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março e de acordo com o 

                                                 
7 Nomeadamente o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, e o Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. 
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modelo disponível para o efeito em http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/ 

fluxresiduos/RCD/Documents/Modelo_PPG_RCD.pdf. 

3. Antes do início da obra, deverá ser remetida à Autoridade de AIA para apreciação uma listagem com 
todas as ocorrências patrimoniais a vedar e a sinalizar. 

4. Os Planos de Recuperação Biofísica das áreas afectadas pelas empreitadas, previstos nos SGA, devem 
ser remetidos à Autoridade de AIA para apreciação, previamente à sua aprovação por parte da EDIA, 
devendo ser elaborados nos termos adiante referidos. 

5. O Plano de Desactivação dos Estaleiros, previsto no SGA, deve ser remetido à Autoridade de AIA para 
apreciação, previamente à sua aprovação por parte da EDIA. 

6. As áreas seleccionadas, nos termos adiante definidos, para plantação de quercíneas, como 
compensação pelo seu abate, devem ser apresentadas à Autoridade de AIA para apreciação e 
aprovação previamente à sua implementação. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL 

Fase de construção 

GER1. Deverão ser cumpridas todas as medidas de minimização constantes dos SGA, nos quais deverão 
também ser integradas todas as medidas e alterações, a seguir listadas, relacionadas com a construção 
do projecto. 

GER2. Para além do previsto nos SGA e na carta de condicionantes apresentada em anexo aos mesmos, 
a definição do local de implantação dos estaleiros das empreitadas dos adutores de Brinches-Enxoé 
e de Serpa deverá respeitar ainda que: 

a) Caso não seja possível seleccionar como área de estaleiro uma área anteriormente 
intervencionada (como preferencialmente será efectuado, de acordo com os sistemas de gestão 
ambiental das empreitadas), as zonas de estaleiro deverão ser preferencialmente coincidentes 

com a subunidade de paisagem construída; 

b) Na ausência desta oportunidade, deverão ser coincidentes com a subunidade paisagem agrícola 
anual e preferencialmente envolvidas por áreas que as integrem em termos visuais (zonas de 
paisagem florestal ou paisagem agrícola permanente). Serão então preferíveis zonas que sejam 
pouco movimentadas em termos de relevo para minimizar as necessidades de movimentações de 
terras (zonas aplanadas e zonas onduladas); 

GER3. A elaboração do Plano de Obra pelo empreiteiro em fase prévia ao início da obra, deverá 
atender ainda aos seguintes aspectos, para além dos referidos nos SGA: 

a) As acções de integração paisagística, incluindo sementeiras e plantação de vegetação, deverão 
ser realizadas o mais cedo possível, de forma a potenciar o seu carácter integrador em termos 
visuais; 

b) As terras sobrantes devem ser transportadas o mais rapidamente possível para os locais de 

depósito definitivo. 

GER4. Na fase de construção do empreendimento deverá ser implementado um adequado Sistema de 
Gestão de Efluentes e Resíduos gerados pela obra, de modo a permitir uma armazenagem temporária 
segura (sem drenagem para as linhas de água) e um destino final adequado. Este sistema deve 
assegurar, além dos aspectos relativos a resíduos e efluentes impostos pelos SGA das empreitadas, o 
seguinte: 

http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/%0bfluxresiduos/RCD/Documents/Modelo_PPG_RCD.pdf
http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/%0bfluxresiduos/RCD/Documents/Modelo_PPG_RCD.pdf
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a) deverá ser feita uma correcta gestão e manuseamento dos resíduos associados à obra, 

nomeadamente óleos, combustíveis e resíduos sólidos, através da sua recolha e condução a 
depósito/destino final apropriado, reduzindo assim, a possibilidade de ocorrência de acidentes e 
contaminações; 

b) a rejeição de resíduos e efluentes de qualquer natureza para os cursos de água e solo não é 
permitida. Os resíduos perigosos devem ser alvo de gestão individualizada, nos termos previstos 
na lei; 

c) sempre que se produzirem águas de lavagem associadas ao fabrico de betões, deverá promover-
se a sua infiltração num ponto único, por forma a que no final da execução das obras possa 
sanear-se a área de infiltração utilizada e os resíduos resultantes encaminhados para destino final 
adequado. 

GER5. Cumprir as seguintes medidas de minimização constantes da Lista de Medidas de Minimização 
Gerais da Fase de Construção, disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 

7, 14, 19, 21, 22, 26, 31, 32, 39, 48, 51 e 53. 

GER6. Deverá ser cumprida a legislação em vigor relativa à Defesa da Floresta contra Incêndios. 

Fase de desactivação 

GER7. Assim que houver intenção de desactivar o projecto ou alguma das suas componentes deve ser 
apresentado à autoridade de AIA um plano de desactivação pormenorizado. Este plano deve contemplar, 
pelo menos: 

a) A solução final de requalificação da área de implantação das infra-estruturas construídas, a qual 
deve ser compatível com os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em 
vigor; 

b) As acções de desmantelamento e obra a ter lugar; 

c) O destino a dar a todos os elementos retirados; 

d) Um plano de recuperação final de todas as áreas afectadas; 

e) Um projecto específico das acções de descompactação a executar nas áreas de recarga que 
tenham sido impermeabilizadas pelas infra-estruturas, a fim de restabelecer as condições naturais 
de infiltração e de armazenamento dos níveis aquíferos. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Fase de construção 

GG1. Previamente à execução das escavações devem ser avaliadas as condições geológicas dos 
maciços a intervencionar, nomeadamente no que diz respeito ao grau de facturação e de alteração, e 

devem ser implementadas as intervenções necessárias à contenção de solos e rochas (por exemplo 
através da execução de muros de contenção, pregagens de blocos instáveis ou outro tipo de soluções de 
contenção adequados à situação de instabilidade potencial. 

Fase de construção e de exploração 

GG2. Nas diferentes fases de desenvolvimento do Adutor de Serpa devem ser respeitadas as 
condicionantes e direitos previstos na legislação em vigor no que diz respeito ao aproveitamento dos 
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recursos geológicos, Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de Março, e ao aproveitamento de depósitos minerais 

metálicos, Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março. 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

Fase de construção 

RH1. Caso se verifique a exposição do nível freático, deve ser assegurado que todas as actividades que 
traduzam risco de poluição sejam eliminadas ou restringidas. Para impedir que sejam lançadas 
substâncias poluentes à água a área deve ser vedada e restringido o acesso directo ao local. 

Fases de construção e de exploração 

RH2. No material vegetal a aplicar deve ser prevista a utilização de espécies autóctones com origem na 
região envolvente ao Projecto e de espécies bem adaptadas às condições edafoclimáticas do local, a fim 

de garantir a diversidade genética da região. 

Fase de exploração 

RH3. Deve ser garantido o seguinte regime de caudais: 

a. Setembro, Outubro a Fevereiro – Caudal proposto no EIA; 

b. Março a Julho – valores calculados pelo Método definido no âmbito pelo INAG, I.P. no âmbito do 
Plano Nacional da Água (INAG, I.P., DSP, 2003), já que Março e Abril são meses em que ocorre a 
reprodução das espécies piscícolas, e de Maio a Julho já se verificam condições de estiagem, 
procurando-se neste meses não agravar em excesso a redução das disponibilidades hídricas; 

c. Agosto – nesta altura ainda não recomeçou a chover pelo que o caudal deve ser zero. 

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

Caudal ecológico 
em ano médio (l/s) 6 25 66 42 47 20 12 3 3 1 0 0 
% caudal médio 
mensal 11 10 10 10 10 12 18 17 100 100 100 100 

 

A % total afecta ao escoamento é de 11 %. 
 

ECOLOGIA 

Fase de construção 

ECO1. Compensação do abate das quercíneas das áreas de montado por plantação em igual número dos 
exemplares abatidos, noutras áreas de igual dimensão da área afectada, de preferência em contiguidade 
com as áreas de montado existentes. 

A plantação deverá concretizar-se em época do ano apropriada ao bom desenvolvimento das árvores e 
após a reposição da topografia inicial, através por exemplo de colocação das terras sobrantes da 

empreitada, sendo que a camada superficial deverá corresponder a terra vegetal decapada dos locais de 
intervenção da empreitada. 

Na plantação a efectuar, deverá ser garantido a médio/longo prazo o acompanhamento das árvores ao 
longo do seu crescimento, prevendo mecanismos de protecção da herbivoria e a reposição de exemplares 
perdidos (retancha). 
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As acções acima descritas deverão estar previstas no âmbito da implementação: (i) do Plano de 

Recuperação Biofísica; e (ii) das acções de integração paisagística previstas no projecto de execução do 
canal do adutor de Pedrógão (com as alterações propostas na medida Pai3). 

ECO2. Reabilitação, através de sementeira e/ou plantação de espécies ripícolas, dos troços ribeirinhos 
afectados pelo atravessamento. 

A plantação deverá concretizar-se em época do ano apropriada ao bom desenvolvimento das árvores e 
após a reposição da topografia inicial, através por exemplo de colocação das terras sobrantes da 
empreitada, sendo que a camada superficial deverá corresponder a terra vegetal decapada dos locais de 
intervenção da empreitada. 

Na plantação a efectuar, deverá ser garantido a médio/longo prazo o acompanhamento das árvores e 
arbustos ao longo do seu crescimento, prevendo mecanismos de protecção da herbivoria e a reposição de 
exemplares perdidos (retancha). 

As acções acima descritas deverão estar previstas no âmbito da implementação âmbito do Plano de 
Recuperação Biofísica e ter em conta as acções de reabilitação em curso no âmbito de outros projectos 
(e.g. blocos de regra, barragens), algumas delas com incidência em linhas de água da área de projecto). 

ECO3. No troço inicial do canal, referente às áreas de montado existentes entre o reservatório da Orada 
e a bifurcação para as albufeiras da Amoreira e de Brinches (extensão de cerca de 1 000 m), deverá ser 
prevista uma vedação de 1,80 m com uma zona de topo virada para fora. 

A malha da vedação deverá ser gradual e semelhante à apontada para a rede exterior de 2x2 cm e 
4x4 cm. 

ECO4. No troço inicial do canal, referente às áreas de montado existentes entre o reservatório da Orada 
e a bifurcação para as albufeiras da Amoreira e de Brinches (extensão de cerca de 1 000 metros), 
deverão ser previstas rampas de fuga (escapatórias) que permitam a transposição das vedações por 
parte de mamíferos. O número de rampas não deverá ser inferior a 2 em cada margem do canal. 

ECO5. De modo a minimizar o efeito de barreira, e atendendo à ocorrência de espécies ameaçadas (e.g. 
gato-bravo) pelo menos as passagens hidráulicas previstas para as áreas de montado deverão ser 
redimensionadas para dimensões não inferiores a 2 m de diâmetro, tendo em atenção que o fim da 
passagem seja visível. Deverão ser consideradas também as seguintes características: 

i. As passagens deverão ser preferencialmente rectangulares em detrimento das circulares; 

ii. Presença de vegetação na entrada da passagem; 

iii. Localização preferencial - deverá ser definida a partir de uma análise de habitat preferencial; 

iv. Deverão ser construídos passadiços secos, devendo as passagens ser limpas regularmente para 
evitar entupimento. 

Atendendo à extensão do troço inicial do canal, correspondente à área de montado entre o reservatório 
da Orada e a bifurcação para as albufeiras da Amoreira e de Brinches, deverão ser previstas 2 passagens 

hidráulicas com as características referidas. 

ECO6. Tendo em consideração a elevada relevância ecológica da área onde será implantado o 
reservatório da Orada, dever-se-ão adoptar medidas específicas no sentido de diminuir a perturbação 
sobre espécies e habitats durante a sua fase de construção. 

Neste sentido, deverão ser utilizados apenas acessos (caminhos) pré-existentes. Caso haja a necessidade 
de abertura de novos acessos para circulação de máquinas, os mesmos devem ser renaturalizados após 
conclusão dos trabalhos. 
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SOLOS 

Fase de construção 

SOL1. Relativamente ao adutor de Brinches-Enxoé e ao adutor de Serpa, e que dizem respeito a 
condutas enterradas, quando se proceder ao enterramento das condutas deve ser mantida a sequência 
dos horizontes/camadas do solo original, pois se à superfície do solo se colocar o horizonte C (material 
originário do solo), está a colocar-se à superfície uma camada de solo que é normalmente menos fértil ou 
mesmo estéril. 
 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Fase de construção 

OT1. Deverá ser respeitada toda a legislação em vigor em matéria de ordenamento, salvaguardando-se 

as servidões e restrições de utilidade pública na área de influência da empreitada, destacando-se a este 
nível as servidões associadas às estradas nacionais e aos restantes caminhos que venham a ser utilizados 
durante a fase de obra, e ao Domínio Público Hídrico. 

SÓCIO-ECONOMIA E AGROSSISTEMAS 

Fase de construção 

SEA1. O tráfego rodoviário, bem como os próprios trabalhos de construção, deverão afectar o menos 
possível a fluidez da circulação na EN 260 / IP8 junto a Serpa. 

SEA2. Todos os locais que ofereçam perigo aos peões e veículos, incluindo as áreas de estaleiro, 
deverão ser vedados e sinalizados de acordo com os regulamentos de trânsito municipais. 

SEA3. Sinalizar adequadamente os percursos, velocidades e horários de circulação permitidos na zona 
de obra (incluindo estaleiros) e no acesso exterior a esta, de modo a minimizar os efeitos no normal 

funcionamento do dia-a-dia das pessoas e actividades económicas. 

SEA4. Garantir a manutenção adequada das vias utilizadas para acesso à obra. 

SEA5. No caso de derrame acidental de óleos ou outras substâncias passíveis de degradar as condições 
de segurança rodoviária, suspender de imediato a circulação, isolando a área afectada e removendo o 
contaminante com produto adequado (absorvente), de modo a evitar a sua propagação pela via. 

SEA6. Informação prévia ao início dos trabalhos de construção, a disponibilizar aos proprietários, 
relativamente às restrições associadas à faixa de servidão de 30,5 Km de condutas enterradas. 

SEA7. Disponibilidade imediata de meios para a resolução de problemas causados com as máquinas da 
obra, que interfiram com a continuidade da actividade agrícola, como por exemplo, a interrupção do 
fornecimento de electricidade e de água de rega, entre outras. 
 

PAISAGEM 

Fase de construção 

PAI1. Os Planos de Recuperação Biofísica (PRB) a entregar à autoridade de AIA para aprovação, 
previamente à sua implementação, devem ter como base, além dos princípios e directrizes aprovadas no 
âmbito do procedimento de AIA, um Regulamento a aplicar às áreas a intervencionar na sequência do 
referido Plano, assim como às acções de recuperação biofísica. 

Este regulamento, cuja responsabilidade de elaboração deverá caber à EDIA, deve constituir um anexo 
dos PRB, a incluir nos SGA. 
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O Regulamento em causa será relativo à utilização e manutenção dos espaços objecto de intervenções no 

âmbito do PRB e deve incluir os seguintes aspectos: 

i. Definição dos princípios e normas aplicáveis à concepção, utilização e manutenção das áreas que 
vão ser objecto de implementação das acções de recuperação biofísica e no sentido de ser 
garantida a manutenção e desenvolvimento do material vegetal aplicado, de forma a manter o 
equilíbrio ecológico da paisagem nas áreas intervencionadas, criando um meio sustentado; 

ii. O Regulamento de concepção, utilização e manutenção de espaços recuperados e de integração 
a ser entregue ao adjudicatário deve conter, além das medidas gerais aplicáveis a todos os 
espaços objecto das acções referidas, também as medidas de minimização e/ou de compensação 
constantes da DIA, essas específicas do projecto e que possam condicionar a concepção do 
projecto de Recuperação Biofísica; 

iii. Definição do prazo final de garantia da empreitada. 

O normativo do Regulamento de concepção, utilização e manutenção de espaços recuperados e de 
integração, além dos conteúdos técnicos inerentes a este tipo de documentos, deve prever a atribuição 
de responsabilidades, nomeadamente para os seguintes aspectos, definindo: 

i. Quem assegura a preservação e restabelecimento da integridade inicial do espaço, bem como a 
sua manutenção por um período considerado adequado de forma a salvaguardar, com um 
razoável índice de segurança, as características morfológicas e fitossanitárias mínimas do material 
vegetal; 

ii. Quem assegura a substituição de todo o material vegetal “morto” ou “doente”, bem como de 
todos os equipamentos com defeito ou mau funcionamento, identificados pelo proponente 
aquando da apreciação dos trabalhos para efeitos de recepção da obra; 

iii. O âmbito de actuação dos vários intervenientes no Plano de Recuperação Biofísica e no que se 
refere às acções de abate, limpeza, desbaste, poda ou tratamento de árvores, arbustos ou 

qualquer outro tipo de vegetação nos terrenos intervencionados com vista a assegurar as 
condições de higiene, saúde, prevenção contra o risco de incêndios e de obstrução da rede de 
drenagem, além de outros aspectos que venham a ser identificados. Deverá ainda constar a 
competência de decisão de abater, transplantar e podar as espécies plantadas, para as fases de 
construção e exploração do projecto. 

PAI2. Implementação do Projecto de Enquadramento Paisagístico previsto no Volume V do EIA. Este 
projecto deverá também prever a Implementação das seguintes acções de integração paisagística, em 
complemento das já previstas nos projectos das diversas estruturas: 

i. Projecto da estação elevatória de Serpa Norte – deverá ser contemplado o revestimento dos 
taludes adjacentes à estação elevatória e ao caminho de acesso à mesma, assim como a 
aplicação de um maior número de exemplares arbustivos, que permitam perfazer uma cobertura, 
de forma distribuída, de pelo menos 40% da área total das áreas verdes, incluindo os taludes; 

ii. Projecto dos reservatórios de Brinches Norte e Serpa Norte – deverá ser contemplada a 
integração de espécies arbustivas na hidrossementeira prevista para o revestimento dos taludes, 
para melhor integração visual das estruturas, incluindo a cobertura, de forma distribuída, de pelo 
menos 40% da área total dos taludes; 

iii. Projecto do Adutor do Pedrógão – deverá ser contemplada a integração de espécies arbustivas na 
hidrossementeira prevista para o revestimento dos taludes, em todos os taludes a semear, assim 
como a plantação de árvores de espécies autóctones (e.g. quercíneas) nos taludes em aterro que 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Processo AIA N.º 1962 

 

Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa 68 

Projecto de Execução 

serão executados nos seguintes troços (incluindo a cobertura, de forma distribuída, de pelo 

menos 40% da área total dos taludes): 

 trecho 1 – entre a passagem inferior PI e o km 0+900, entre o km 1+450 e o km 1+700, 
entre o km 2+250 e o km 2+500; 

 trecho 3 e 4 – entre os km 1+850 e 2+600; 

 a recuperação da área de estaleiro junto à albufeira de Orada ou a sua compensação com a 
plantação de montado noutro local, numa área equivalente (e.g. junto aos troços em canal). 

Fase de exploração 

PAI3. Deverá ser assegurada a manutenção regular das estruturas e infra-estruturas construídas por 
forma a manter a qualidade da paisagem. 
 

AMBIENTE SONORO 

Fase de construção 

AS1. Redução de velocidade de circulação dos veículos pesados (30 km/h) nas vias circundantes a 
zonas povoadas. 

AS2. Isolamento acústico dos equipamentos fixos que se possam revelar fontes significativas de 
emissão, através da instalação de canópias ou encapsulamentos apropriados. 
 

PATRIMÓNIO 

Para além das medidas preconizadas no EIA deverão ser cumpridas as seguintes. 
 

A) Fase prévia à obra 

Medidas Gerais 

PAT1. Nos casos em que não seja possível evitar a afectação das ocorrências patrimoniais, deve ser 
garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afectar 
directamente pela obra. 

Assim, no caso de elementos arquitectónicos e etnográficos, deve ser realizado o registo gráfico, 
fotográfico e memória descritiva. No caso de sítios arqueológicos, deve ser realizada a sua escavação 
integral. 

PAT2. De forma a compatibilizar o projecto com os resultados das sondagens de diagnóstico a executar 
ainda na fase prévia à obra, deverão ser efectuados ajustes ao projecto, ainda que pontuais, 

PAT3. Antes do início da obra deve ser realizada a prospecção arqueológica sistemática das áreas que 
na fase de elaboração do EIA apresentaram visibilidade «baixa». 

PAT4. Antes do início da obra deve ser realizada a prospecção arqueológica sistemática das novas 
acessibilidades, das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras, caso não tenham 

sido anteriormente prospectadas. 

De acordo com os resultados obtidos, essas áreas poderão vir ainda a ser condicionadas ou interditadas 
para o efeito. 

PAT5. Antes do início da obra deverão ser sinalizados e vedados todos elementos patrimoniais situados 
até a um limite máximo 15 m, centrado no eixo das infra-estruturas. Todos os restantes elementos, 
situados até a um limite máximo de 25 m, deverão ser sinalizados. Os restantes elementos deverão ser 
avaliados caso a caso, devendo a sua vedação e sinalização tomar em consideração outros factores, tais 
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como o elevado valor patrimonial e o estado de conservação, a proximidade de caminhos ou estradas a 

serem utilizadas durante a execução do projecto. 

Deste modo, antes do início da obra, deverá ser entregue uma listagem com todos as ocorrências a vedar 
e a sinalizar. 

 

Medidas Específicas 
PAT6. Relocalizar o sítio n.º 156, Alto de Brinches, e reavaliar a sua afectação. Caso os trabalhos de 
relocalização e de reavaliação de impactes não sejam conclusivos, dever-se-à executar um conjunto de 
sondagens de diagnóstico na vala do adutor situada junto da localização apontada pelo EIA. 

PAT7. Executar sondagens manuais de diagnóstico nas ocorrências patrimoniais n.os 2, 18a, 18b, 25, 
101, 111a, 112, 113, 127, 139, 143, 145, e 156. 

PAT8. Executar sondagens mecânicas de diagnóstico na ocorrência patrimonial n.º 108 e, com recurso à 

decapagem controlada, nas ocorrências patrimoniais n.os 10, 50, 75, 78, 79, 116 e 123. 

Esta decapagem deverá ser realizada por camadas que não ultrapassem os 20 cm, nas áreas de 
dispersão de materiais afectadas pela abertura das valas dos adutores, de forma a permitir a reavaliação 
dos impactes e adequar as respectivas medidas de minimização nomeadamente a execução de escavação 
integral das áreas afectadas ainda nesta fase. 

PAT9. Executar sondagens de diagnóstico na vala do adutor situada junto da ocorrência patrimonial em 
Vias de Classificação n.º 82, Ponte Antiga sobre a Ribeira do Enxoé, na área de intercepção com o 
caminho antigo que a atravessava. 

PAT10. Proceder ao registo gráfico, topográfico, fotográfico e elaboração de memória descritiva da 
ocorrência patrimonial n.º 132. 

PAT11. Proceder ao registo gráfico, topográfico e fotográfico dos vestígios visíveis dos dois núcleos 
(n.os 144a e 144b) referenciados da ocorrência patrimonial n.º 144, bem como ao seu acompanhamento 

na fase de obra. 

PAT12. Proceder à vedação e sinalização do perímetro legal da zona de protecção (ZP) de 50 m da 
ocorrência patrimonial em Vias de Classificação n.º 82, Ponte Antiga sobre a Ribeira do Enxoé, a qual não 
pode ser afectada, em nenhuma fase por nenhuma acção ou componente de projecto. 

 

B) Fase de obra 

Medidas Gerais 
PAT13. As áreas de estaleiros, novos caminhos, de depósito temporário de terras, bem como de 
eventuais manchas de empréstimo, devem evitar os sítios arqueológicos e respectivas áreas de dispersão 
de materiais. 

PAT14. Após a desmatação deve ser realizada nova prospecção arqueológica sistemática das áreas que 
na fase de elaboração do EIA apresentaram visibilidade «baixa». 

PAT15. O acompanhamento arqueológico deverá ser efectuado de modo efectivo continuado e directo 
por um arqueólogo, em cada frente de trabalho, sempre que as acções inerentes à realização do projecto 
não sejam sequenciais mas simultâneas. 

PAT16. Proceder ao acompanhamento arqueológico da ocorrência patrimonial em Vias de Classificação 
n.º 82, Ponte Antiga sobre a Ribeira do Enxoé, devendo ser tida especial atenção não só à abertura da 
vala do adutor, como também à circulação de máquinas afectas à obra. Este elemento patrimonial não 
pode ser afectado, em nenhuma fase por nenhuma acção ou componente de projecto. 
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C) Fase de exploração 
PAT17. Encerrados todos os trabalhos arqueológicos no âmbito do presente projecto, deverá ser 
enviada ao IGESPAR, I.P., uma listagem de todos os Sítios arqueológicos inventariados com a 
identificação e endereço dos proprietários das respectivas áreas de implantação, com vista à notificação 
da existência desse património nas suas propriedades. 
 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
 

ECOLOGIA 

Implementar, na fase de exploração, o "Programa de Monitorização da Eficácia das Medidas de 
Minimização do Efeito Barreira e Efeito Armadilha" (programa de monitorização mais amplo, que foi 

actualizado em Agosto de 2007, onde se inclui o programa de monitorização da mortalidade animal nos 
canais do Adutor de Pedrógão), constante no Anexo VII do EIA, e visando a monitorização da: 

i. Mortalidade animal nos canais, de forma a avaliar a eficácia das medidas de mitigação aplicadas. 
Deverá ser incluída nesta monitorização a identificação e delimitação de locais para os quais 
exista um risco significativo de mortalidade para aves e morcegos decorrente da presença do 
arame farpado na vedação, bem como daqueles onde ocorra uma intrusão significativa de 
pequenos animais na área vedada, através de galerias ou túneis escavados. 

Na sequência dos resultados obtidos, e nas circunstâncias em que se vier a verificar mortalidade 
associada ao arame farpado, deverão ser delimitados os locais e equacionada a sua remoção e 
substituição por uma fiada de arame simples. 

ii. Utilização das passagens para a fauna, de forma a avaliar a eficácia das medidas de mitigação 
aplicadas. 

 

AMBIENTE SONORO 

O Plano de Monitorização dos Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa deverá fazer referência aos 
seguintes aspectos: 

 

1. Introdução 

1.1 Identificação e Objectivos  

1.2 Âmbito do RM  

1.3 Enquadramento Legal 

1.4 Apresentação da Estrutura do Relatório 

1.5 Autoria Técnica do Relatório 

2. Antecedentes 

i. Referência ao EIA e à DIA. 

ii. Referência à adopção das medidas previstas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de 
monitorização. Eventual relação da calendarização da adopção destas medidas em função dos 
resultados da monitorização. 

iii. Referência a eventuais reclamações ou controvérsia relativas ao ambiente sonoro. 
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3. Descrição do Programa de Monitorização 

3.1. Parâmetros a Registar Locais de Amostragem 

i. O local de amostragem, nas fases de construção e exploração, deverá corresponder à habitação 
isolada localizada a 290m da Estação Elevatória de Serpa Norte. 

ii. Neste local deverá ser registado o valor do parâmetro nível sonoro contínuo equivalente, ponderado 
A, LAeq,T, onde T se reporta a cada um dos períodos de referência: diurno (das 7 às 20h), 
entardecer (das 20 às 23h) e nocturno (das 23 às 7h). 

iii. Na fase de exploração, tendo em conta que a determinação do parâmetro LAr exige a correcção do 
valor de LAeq,T devido à presença de componentes tonais no sinal, o valor de LAeq,T deverá ser 
medido em bandas de 1/3 de oitava. 

 

3.2. Métodos e Equipamentos de Recolha de Dados 

i. As medições deverão ser efectuadas de acordo com os procedimentos descritos na Norma 
Portuguesa NP1730 (1996) "Acústica. Descrição e Medição de Ruído Ambiente" complementada, 
preferencialmente, com os procedimentos constantes dos "Critérios de acreditação transitórios 
relativos à representatividade das amostragens de acordo com o Decreto-Lei n.º 9/2007", editada 
pelo Instituto Português de Acreditação. 

ii. Instrumentação utilizada nos ensaios 

Nas medições deverá ser utilizado um Sonómetro integrador de Classe 1, aprovado pelo ISQ e 
devidamente calibrado, com indicação de tipo, modelo e série e referência à ficha de calibração (a 
apresentar em Anexo); 

 

3.3 Métodos de Tratamento de Dados 

Na fase de construção deverá ser avaliado o cumprimento do Critério de Exposição Máxima no local 
considerado enquanto, na fase de exploração, deverá ser ainda avaliado o cumprimento do Critério de 
Incomodidade. 

i. Critério de Exposição Máxima 

Para efeitos de verificação deste critério deve efectuar-se: 

 determinação do valor dos indicadores Lden e Ln, no referido local, a partir dos valores de 
LAeq,T relativos aos três períodos de referência; 

 cálculo da média anual dos valores de Lden e Ln. 

 

ii. Critério de Incomodidade 

Para efeitos de avaliação do critério de incomodidade, deverão ser determinados os seguintes 
indicadores referidos a um intervalo de tempo de um mês: 

 LAeq,T do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular, relativo aos 
três períodos de referência; 

 LAeq,T do ruído ambiente a que se exclui o ruído particular (ruído residual), também relativo 
aos três períodos de referência. 

Caso se detecte a ocorrência de componentes tonais ou impulsivas os valores obtidos devem ser 
corrigidos, de forma a determinar-se o valor de LAr.. 
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3.4 Critérios de Avaliação de Dados 

Para cada ponto de avaliação, a conformidade legal é verificada quando em simultâneo, ambos os 
critérios estabelecidos no Regulamento Geral de Ruído (de “incomodidade” e de “exposição máxima”) são 
cumpridos para todos os períodos de referência, tendo-se para isso em conta os valores limite de 
exposição fixados no RGR. 

 

3.5 Periodicidade da Monitorização 

A periodicidade na fase de construção deverá ser estabelecida em função da calendarização da obra. Na 
fase de exploração deverá ser efectuada uma campanha de monitorização durante o primeiro ano de 
funcionamento da Estação. Após esta primeira campanha, a monitorização deverá ter uma periodicidade 
quinquenal, salvo se ocorrerem, entretanto, alterações significativas dos factores que determinam a 
emissão de ruído, classificação acústica da área envolvente como zona sensível ou reclamações. 

 

4. Resultados da Monitorização 

4.1 Resultados obtidos. Discussão 

Apresentação dos resultados da monitorização e verificação do cumprimento da legislação. 

Em função dos resultados obtidos, caso se verifique necessário, deverão ser adoptadas medidas de 
minimização adequadas, quer na fase de construção, quer na fase de exploração. 

 

5. Conclusões 
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Pareceres das entidades consultadas 

 

 Parecer da Electricidade de Portugal, S.A (EDP) 

 Parecer da Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

 Pareceres da Direcção Regional da Economia do Alentejo (DREAlentejo) 

 Parecer da Estradas de Portugal (EP, S.A.) 

 Pareceres da Autoridade Florestal Nacional (AFN, ex-DGRF) 

 Parecer da Rede Ferroviária Nacional (REFER, EPE) 

 Parecer do Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI) 
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Elementos de Projecto de Execução enviados 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Processo AIA N.º 1962 

 
 
 

Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa 
Projecto de Execução 

A) PROJECTO DE EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E DO ADUTOR DO PEDRÓGÃO – 

MARGEM ESQUERDA 

Volume 1 – Memória descritiva e justificativa (Novembro, 2007) 

Volume 2 – Peças desenhadas (Novembro, 2007) 

Volume 3 – Caderno de Encargos 

Tomo 1 – Cláusulas gerais (Novembro, 2007) 

Tomo 2 – Obras de construção civil da estação elevatória e das condutas de adução e elevatória. 

Cláusulas complementares (Novembro, 2007) 

Tomo 3 – Equipamento hidromecânico, electromecânico e eléctrico. Cláusulas complementares 

(Novembro, 2007) 

Tomo 4 – Obras de construção civil da estação elevatória e das condutas de adução e elevatória. 

Especificações técnicas (Novembro, 2007) 

Tomo 5 – Equipamento hidromecânico. Especificações técnicas (Novembro, 2007) 

Tomo 6 – Equipamento electromecânico. Especificações técnicas (Novembro, 2007) 

Tomo 7 – Equipamento eléctrico. Especificações técnicas (Novembro, 2007) 

Volume 4 – Medições e lista de preços 

Tomo 1 – Obras de construção civil da estação elevatória e das condutas de adução e elevatória. 

Lista de preços (Novembro, 2007) 

Tomo 2 – Equipamento hidromecânico, electromecânico e eléctrico. Lista de preços (Novembro, 

2007) 

Volume 7 – Estimativa orçamental 

Tomo 1 – Obras de construção civil da estação elevatória e das condutas de adução e elevatória. 

Estimativa orçamental (Novembro, 2007) 

Tomo 2 – Equipamento hidromecânico, electromecânico e eléctrico. Estimativa orçamental 

(Novembro, 2007) 

 

---- 

Volume I – Canais de adução e reservatório de Orada 

Tomo I.1 – Canais de adução. Memória descritiva e justificativa (Dezembro, 2006) 

Anexo 1 – Canais de adução. Estudos hidráulicos (Dezembro, 2006) 

Anexo 2 – Canais de adução. Estudos geológicos-geotécnicos (Dezembro, 2006) 

Anexo 3 – Canais de adução. Dimensionamento de estruturas de betão armado (Dezembro, 

2006) 

Anexo 4 – Canais de adução. Equipamento hidromecânico, eléctrico e de automação 

(Dezembro, 2006) 

Tomo I.2 – Canais de adução. Peças desenhadas (Dezembro, 2006) 

Tomo I.3 – Reservatório de Orada. Memória descritiva e justificativa (Dezembro, 2006) 
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Anexo 1 – Reservatório de Orada. Anteplanos de observação e de primeiro enchimento 

(Dezembro, 2006) 

Tomo I.4 – Reservatório de Orada. Peças desenhadas (Dezembro, 2006) 

Tomo I.5 – Caderno de Encargos (Dezembro, 2006) 

Tomo I.7 – Plano de segurança e saúde (Dezembro, 2006) 

Tomo I.8 – Compilação técnica (Dezembro, 2006) 

 

B) PROJECTO DE EXECUÇÃO DO ADUTOR BRINCHES-ENXOÉ E RESPECTIVO BLOCO DE 

REGA 

Volume 1 – Memória geral (Maio, 2006) 

Volume 2 – Estação elevatória de Brinches e conduta elevatória 

Tomo 2.1 – Memória descritiva e justificativa (Dezembro, 2006) 

Tomo 2.2 – Peças desenhadas (Dezembro, 2006) 

Tomo 2.5 – Caderno de Encargos (Dezembro, 2006) 

Volume 3 – Rede primária de adução 

Volume 3.1 – Conduta de adução para a barragem do Enxoé e conduta de derivação para o 

reservatório dos Montinhos 

Tomo 3.1.1 – Memória descritiva e justificativa (Dezembro, 2006) 

Tomo 3.1.2 – Peças desenhadas (Dezembro, 2006) 

Volume 3.2 – Conduta de derivação para a central hidroeléctrica de Serpa 

Tomo 3.2.1 – Memória descritiva e justificativa (Dezembro, 2006) 

Tomo 3.2.2 – Peças desenhadas (Dezembro, 2006) 

Volume 3.3 – Conduta de derivação para a barragem da Lage (Dezembro, 2006) 

Tomo 3.3.1 – Memória descritiva e justificativa (Dezembro, 2006) 

Tomo 3.3.2 – Peças desenhadas (Dezembro, 2006) 

Volume 3.4 – Caderno de Encargos (Dezembro, 2006) 

Volume 4 – Reservatórios de Brinches-Sul e dos Montinhos 

Tomo 4.1 – Memória descritiva e justificativa (Dezembro, 2006) 

Tomo 4.2 – Peças desenhadas (Dezembro, 2006) 

Tomo 4.5 – Caderno de Encargos (Dezembro, 2006) 

Volume 5 – Barragem da Lage 

Tomo 5.1 – Memória descritiva e justificativa (Dezembro, 2006) 

Tomo 5.2 – Peças desenhadas (Dezembro, 2006) 

Tomo 5.3 – Anexos (Dezembro, 2006) 

Tomo 5.5 – Plano de observação (Dezembro, 2006) 

Tomo 5.7 – Caderno de Encargos (Dezembro, 2006) 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Processo AIA N.º 1962 

 
 
 

Adutores de Pedrógão, Brinches-Enxoé e Serpa 
Projecto de Execução 

Tomo 5.9 – Normas gerais de exploração e de utilização dos orgãos de segurança (Dezembro, 

2006) 

Tomo 5.10 – Plano de 1º enchimento (Dezembro, 2006) 

Tomo 5.11 – Análise de rotura da barragem (Dezembro, 2006) 

Tomo 5.12 – Sistema de aviso e alerta (Dezembro, 2006) 

Tomo 5.13 – Plano de emergência interno (Dezembro, 2006) 

Volume 6 – Central hidroeléctrica de Serpa 

Tomo 6.1 – Memória descritiva e justificativa (Dezembro, 2006) 

Tomo 6.2 – Peças desenhadas (Dezembro, 2006) 

Tomo 6.5 – Caderno de Encargos (Dezembro, 2006) 

 

C) PROJECTO DE EXECUÇÃO DO ADUTOR DE SERPA E RESPECTIVO BLOCO 

DE REGA 

Volume I – Estação elevatória da Torre do Lóbio 

Tomo I.1 – Memória descritiva e justificativa e medições (Maio, 2007) 

Tomo I.2 – Peças desenhadas (Maio, 2007) 

Volume III – Adutor de Serpa 

Tomo III.1 – Memória descritiva e justificativa e medições (Junho, 2007) 

Tomo III.2 – Peças desenhadas (Junho, 2007) 

Volume IV – Adutor de Guadalupe 

Tomo IV.1 – Memória descritiva e justificativa. Medições (Maio, 2007) 

Tomo IV.2 – Peças desenhadas (Junho, 2007) 

Volume V – Reservatório de Serpa Norte 

Tomo V.1 – Memória descritiva e justificativa e medições (Junho, 2007) 

Tomo V.2 – Peças desenhadas (Junho, 2007) 

Volume VI – Reservatório de Guadalupe 

Tomo VI.1 – Memória descritiva e justificativa e medições (Maio, 2007) 

Tomo VI.2 – Peças desenhadas (Maio, 2007) 

 

 

 

 


