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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) referente à Barragem do Couto da Piçarra cujo proponente é o Eng.º Jerónimo de 
Portugal Trigueiros de Aragão (Proprietário). 
 
Este aproveitamento, que se encontra em fase de Projecto de Execução, tem localização 
prevista no curso principal da ribeira dos Lentiscais. Esta ribeira, interceptada pela 
barragem, constitui um afluente da ribeira do Aravil que é afluente do rio Aravil e este do 
rio Tejo. 

O enquadramento morfológico da área de implantação da barragem do Couto da Piçarra, 
caracteriza-se por um modelado suave, generalizadamente aplanado, permitindo o 
estabelecimento de cursos de água em vales abertos e amplos. 

A drenagem principal, encontra-se localmente representada pela ribeira dos Lentiscais, a 
qual se desenvolve em troço aproximadamente rectilíneo de direcção NW-SE até ao rio 
Aravil. A drenagem subsidiária apresenta-se segundo direcções maioritariamente 
perpendiculares, materializando-se por cursos de água muito modestos, activos 
exclusivamente em épocas de forte pluviosidade. 

A localização da barragem privilegia zona levemente deprimida, suavemente inclinada 
para SE, delimitada por dois cabeços arredondados com cota máxima em torno dos 
257m. Na zona convergem três linhas de água de caudal modesto, com regime hidráulico 
sazonal, cujo aproveitamento se pretende efectuar com o levantamento da barragem. 
 
A Barragem do Couto da Piçarra localiza-se numa área pertencente à NUT III (Beira 
Interior) abrangendo o Distrito de Castelo Branco, concelho de Idanha-a-Nova e a 
freguesia de Idanha-a-Nova (Quadro 1), conforme se apresenta de seguida: 
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Quadro 1 – Inserção Territorial da Barragem do Couto da Piçarra 

Distrito Concelho Freguesia 

Castelo Branco Idanha-a-Nova Idanha-a-Nova 

 
 
De acordo com a legislação em vigor, mais concretamente a Alinea g) do Ponto 10 
referente a Infra-Estruturas, do Anexo II, a construção de albufeiras com uma área 
superior ou igual a 5 ha, está sujeita ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA) (Decreto-Lei n.º 69 / 2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
197 / 2005, de 8 de Novembro).  
 
O procedimento AIA é um instrumento da política do ambiente, sustentado na realização 
de estudos e consultas, com análise de possíveis alternativas, que tem por objectivo a 
recolha de informação e previsão dos efeitos ambientais de determinados 
empreendimentos, bem como a proposta de medidas que evitem, minimizem ou 
compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão oficial sobre a viabilidade da sua 
execução. 
 
Em termos gerais, o Estudo de Impacte Ambiental elaborado resume todos os estudos 
técnicos e ambientais desenvolvidos desde Outubro de 2009, e tem como objectivo 
principal identificar e avaliar os impactes ambientais associados ao empreendimento 
tendo em conta as alternativas consideradas, propondo um conjunto alargado de outras, 
destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos Desta forma, o 
referido estudo garantirá a integração da componente ambiental na fase de Projecto de 
Execução. 
 
Através do presente Resumo Não Técnico pretende-se, tanto quanto possível, de uma 
forma simples e concisa, apresentar as informações, conclusões e recomendações de 
maior relevo do relatório técnico do Estudo de Impacte Ambiental. 
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2. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O projecto da Barragem do Couto da Piçarra insere-se numa propriedade particular, 
tendo como objectivo a criação de uma reserva de água para abastecimento de uma 
nova área de regadio com cerca de 242 ha, a partir do armazenamento da água 
disponível na ribeira dos Lentiscais, durante a época de chuvas.  
 
Trata-se de uma Barragem em enroncamento a executar na propriedade do Couto da 
Piçarra, situada na Freguesia de Idanha-a-Nova, Concelho de Idanha-a-Nova e Distrito 
de Castelo Branco. 
 
O projecto da Barragem da Couto da Piçarra, na sua versão final datada de Agosto de 
2000 e já aprovada pela entidade licenciadora conforme ofício da então DRAOT Centro, 
inclui uma avaliação das suas potencialidades em termos de regadio, tendo para o efeito 
sido à data utilizada como cultura de referência a cultura do milho, com candidatura a 
fundos de financiamento junto do então designado IFADAP. 
 
A não concretização em tempo paralelo, do procedimento de avaliação de impacte 
ambiental do projecto da barragem, levou a que presentemente se tenha alterado o 
projecto de regadio associado, para a cultura de olival em regime super-intensivo, com 
financiamento a obter em sede do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 
(PRODER). 
 
Mais concretamente, o investimento proposto em termos de cultura super-intensiva de 
olival integra-se no Regulamento de Aplicação da Acção 1.1.1 – Modernização e 
Capacitação de Empresas, da Medida 1.1 – Inovação e Desenvolvimento Empresarial do 
Programa de Desenvolvimento Rural do Continente (PRODER), que é regulamentado 
pela Portaria n.º 289-A/2008 de 11 de Abril. 
 
A substituição de uma cultura por outra é normal e imposta pela necessidade de uma 
constante adaptação às condições ocorrentes em determinado momento, de que se 
destacam os mercados agrícolas, não tendo implicações em termos da necessidade de 
alterar o dimensionamento do projecto da barragem. 
 
Com efeito, neste caso concreto, em que se substitui uma cultura anual por uma cultura 
inter-anual, apenas haverá que cuidar da necessidade de fazer face à variabilidade inter-
anual do regime de precipitações, nomeadamente pela constituição de uma reserva ao 
fim da campanha de rega, destinada a compensar a eventual ocorrência de um ano 
seguinte seco. 
 
Foi assim estabelecido como critério para esta situação a manutenção de uma reserva 
inter-anual com um valor da ordem dos 20% do escoamento médio, correspondente a 
112.000 m3. 
 
A opção pelo cultivo do olival visa corresponder às necessidades de consumo nacional, 
com base em produção própria e aproveitamento de recursos endógenos, reduzindo 
assim as importações de azeite. 
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A exploração encontra-se localizada numa região de produção de azeite por excelência, 
com Denominação de Origem Protegida (DOP – Beira Interior), garante da qualidade do 
produto final, actualmente considerado uma das gorduras de eleição, pelas suas 
características e benefícios para a saúde. 
 
Esta produção de um produto característico da região, representa assim uma mais-valia 
com alto potencial de valor acrescentado, com perspectivas de crescimento e garantias 
de escoamento de produto nos mercados nacional e internacional. 
 
A sua implantação é também consequência de um maior conhecimento das 
potencialidades do olival aliado a novas técnicas agronómicas que ditou o aparecimento 
da chamada "Nova Olivicultura", baseada em regimes de produção intensiva e super 
intensiva.  
 
Os olivais intensivos têm elevadas densidades de plantação, normalmente de 200 a 300 
árvores por hectare, modernos sistemas de irrigação nomeadamente a rega gota-a-gota, 
e também adubações mais racionais.  
 
Os olivais super-intensivos propõem densidades de plantação que superam as 1.200 
oliveiras por hectare, podendo mesmo chegar às 2.000. Este sistema super-intensivo 
apesar de exigir um investimento bastante superior, possibilita contudo uma entrada em 
produção mais precoce e também produtividades por hectare mais elevadas. Por outro 
lado, a colheita é integralmente mecânica, possibilitando uma eficácia e performance 
superior a 5 ha/dia. 
 
Relativamente às produções, um olival super-intensivo terá a sua primeira colheita no 3º 
ano após a plantação e pode atingir produções médias anuais na ordem dos 10.000 a 
12.000 kg/ha a partir do 5º ano, ano cruzeiro. Quanto ao olival intensivo, inicia também a 
sua produção ao 3º ano, embora com uma produção por ha bastante inferior, chegando a 
produções médias na ordem dos 8.500 a 10.000 kg/ha a partir do 7º ou 8º ano de 
produção.  
 
 
Actualmente em Portugal já existem olivais utilizando os dois sistemas, segundo diversos 
factores que vão desde a exposição solar à orografia do terreno, tendo em conta uma 
maximização dos recursos de que dispõem as suas propriedades agrícolas. 
 
O projecto permite ainda: 
 

• Promover o processo de modernização, capacitação e redimensionamento desta 
parte da propriedade pela alteração do uso e aumento da eficiência das 
actividades produtivas, do reforço do desempenho empresarial e da orientação 
para o mercado; 

 
• Preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos 

investimentos com as normas ambientais e de higiene e segurança no trabalho. 
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Foi assim possível encontrar uma solução que se desenvolveu nos seus aspectos 
técnicos, mas que no plano ambiental é inovadora e abre amplas perspectivas de uma 
inserção ambiental equilibrada e que inclusive tem um elevado potencial de valorização 
da zona e insere-se nas preocupações actuais de definir e concretizar acções que, numa 
visão ampla, criem condições de minimizar a evolução das alterações climáticas, 
favoreçam a sustentabilidade da fauna e flora e de forma harmoniosa valorizem a 
paisagem e os ecossistemas mais frágeis. 
 
 
 
 
3. ANTECEDENTES DO PROJECTO 

O projecto da Barragem do Couto da Piçarra iniciou-se em 1995, com a entrega de uma 
primeira versão. 
 
Posteriormente, e na sequência da sua análise pelas entidades oficiais responsáveis, foi 
o mesmo sujeito a diversas alterações que culminaram em 12 de Dezembro de 2000, 
com a emissão de parecer favorável ao projecto. 
 
Nessa data foi solicitado que o EIA fosse reformulado conforme o DL n.º 69/2000, de 3 de 
Maio. 
 
Esse estudo foi entregue em 27 de Dezembro de 2000 não se tendo concluído o 
processo pelo que foi reformulado em consonância com o disposto na legislação em 
vigor, para que seja possível viabilizar o projecto associado relativo à implantação de um 
olival super-intensivo que o proponente pretende instalar na sua propriedade, bem como 
o acesso aos fundos comunitários do PRODER e aos interesses em termos de 
desenvolvimento agrícola para a região em causa. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

O projecto da Barragem do Couto da Piçarra insere-se numa propriedade particular tendo 
como objectivo a criação de uma reserva de água para abastecimento de uma nova área 
de regadio com cerca de 242 ha, a partir do armazenamento da água disponível na 
ribeira dos Lentiscais, durante a época de chuvas.  
 
Trata-se de uma Barragem de Terra de tipo homogéneo (modificado), a executar na 
propriedade do Couto da Piçarra, situada na Freguesia de Idanha-a-Nova, Concelho de 
Idanha-a-Nova e Distrito de Castelo Branco. 
 
A linha de água intersectada pela barragem e designada por "Ribeira dos Lentiscais" é 
afluente da ribeira do Aravil, do rio Aravil e do rio Tejo. 
 
A bacia hidrógrafa correspondente à secção da obra tem uma área de 3,100 km2, 
originando escoamentos úteis médios de cerca de 559.843 m3/ano, suficientes para 
garantir o enchimento da albufeira, que tem uma capacidade total da ordem dos  
508 919 m3, com uma probabilidade de enchimento de cerca de 53,25 %. 
 
O corpo da barragem ficará com uma altura máxima de 11,50 metros, uma largura e 
desenvolvimento de coroamento de respectivamente 4,00 e 294,80 mts, taludes 
montante e jusante inclinados respectivamente a 3,00:1 e 2,50:1, conduta de fundo em 
tubo de PVC de 710 mm revestido a betão armado, ficando o descarregador de cheias, 
projectado para uma cheia de 1 000 anos, localizado na sua margem direita. 
 
Com a nova reserva de água é possível a obtenção de dotações médias na ordem dos 
2000 m3/ha.ano, garantindo a sustentabilidade das parcelas agrícolas que constituem a 
área dominante desta propriedade e promovendo o sucesso de culturas diversificadas 
cujo investimento, no actual momento, é praticamente inexistente dadas as carências 
hídricas que se verificam. 
 
O sistema de rega a utilizar para garantir a rega do olival será de gota a gota. Dado que 
na actual propriedade existe uma charca com 6,575 hectares onde já existem bombas de 
100 cv (duas) e uma de 60 para assegurar o actual sistema de rega da propriedade não 
será necessário recorrer à instalação de novas bombas uma vez que a nova barragem 
será ligada à actual charca através de uma conduta. 
 
A barragem a construir será em enrocamento, do tipo homogéneo (modificado), com uma 
altura máxima de 11,50 m, criando uma albufeira de cerca de 12,6 ha. Na FIG. 2 
apresenta-se esboço corográfico e a sua representação esquemática na FIG. 3. 
 
A barragem será executada durante o período de estiagem (fim da Primavera e Verão), 
numa altura em que a ribeira dos Lentiscais se encontra seca, de forma a não ser 
necessário o desvio de qualquer caudal. 
 
Na fase de construção, prevê-se a decapagem dos terrenos com solos orgânicos até  
0,5 metros abaixo do nível do solo original e onde a limpeza se justificar, abrangendo 
toda a área de implantação da barragem. O material vegetal presente será removido, 
nomeadamente as raízes e caules subterrâneos. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DA ZONA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJECTO  

O enquadramento morfológico da área de implantação da barragem do Couto da 
Piçarra, caracteriza-se por um modelado suave, generalizadamente aplanado, permitindo 
o estabelecimento de cursos de água em vales abertos e amplos. 
 
A drenagem principal, encontra-se localmente representada pela ribeira dos Lentiscais, a 
qual se desenvolve em troço aproximadamente rectilíneo de direcção NW-SE até ao rio 
Aravil. A drenagem subsidiária apresenta-se segundo direcções maioritariamente 
perpendiculares, materializando-se por cursos de água muito modestos, activos 
exclusivamente em épocas de forte pluviosidade. 
 
A Ribeira de Lentiscais corresponde, no troço desde a sua nascente até à área de 
implementação da Barragem do Couto da Piçarra, a um curso de água temporário, de 
regime torrencial e sujeito a acentuada secura estival. 
 
Esta linha de água evolui ao longo de uma zona depressionária, e apresenta uma 
vegetação ripícola incipiente e fragmentada, subsistindo de forma dispersa algumas 
espécies características de zonas húmidas. A ausência de um curso de água permanente 
na área de implantação da barragem é bem definido é evidente. 
 
A localização da barragem privilegia uma zona levemente deprimida, suavemente 
inclinada para SE, delimitada por dois cabeços arredondados com cota máxima em torno 
dos 257m.  
 
Os solos são maioritariamente pobres e sem aptidão agrícola ou com aptidão agrícola 
reduzida.  
 
O clima da zona é caracterizado como de carácter marcadamente continental, ilustrado 
pela ocorrência de uma elevada amplitude térmica anual, apenas com alguns vestígios 
ténues de influência mediterrânica e atlântica. 
 
O local de implantação da Barragem do Couto da Piçarra desenvolve-se numa área 
dominada pela presença de sedimentos continentais. 
 
De uma forma geral, a qualidade da água na região da área do projecto obedece aos 
requisitos das normas de qualidade mínima e da qualidade da água para rega, bem como 
para a produção de águas para consumo humano, não havendo fontes de poluição 
pontual ou difusa na área. Da comparação dos valores médios de concentração de 
poluentes registados na Estação da Zebreira com os valores estabelecidos no Decreto-
Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, verifica-se que a água da ribeira de Aravil tem qualidade 
adequada para ser utilizada na rega uma vez que todos os valores estão em 
conformidade com os valores estabelecidos no Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 
1 de Agosto. 
 
Pela análise e comparação dos valores dos parâmetros monitorizados com os valores 
estabelecidos no Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, conclui-se que 
esta água está dentro dos objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas 
superficiais. 
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A qualidade do ar e do ambiente sonoro é na generalidade boa. 
 
Em termos de vegetação, a zona é dominada por prados secos, caracterizados pela 
secura do solo e associados a uma prática agrícola anterior que foi abandonada. As 
plantas existentes encontram-se adaptadas a este regime, crescendo menos e de um 
modo mais disperso que num prado de maior humidade. 
 
Em geral a fauna da área em estudo é diversificada e dominada por espécies comuns. 
 
Os habitats existentes não apresentam uma grande diversidade ecológica, sendo muito 
expostos, com reduzidos locais de abrigo, exceptuando-se a área de montado de azinho 
fora da área do projecto que poderá manter uma comunidade faunística mais 
diversificada e como já foi referido, não será afectada pelo empreendimento. 
 
O uso do solo é constituído por áreas agrícolas, nomeadamente área de pastagem. A 
galeria ripícola muito reduzida da ribeira dos Lentiscais e seus afluentes será igualmente 
afectada na zona da albufeira e no local de implantação da barragem. 
 
Em termos socioeconómicos, a freguesia onde se insere a Barragem do Couto da 
Piçarra apresenta um crescimento positivo ainda que ténue, destacando-se quando 
comparado com o crescimento negativo do concelho a que pertence. Estes dados 
revelam que a área em estudo tem vindo a sofrer um ligeiro crescimento, sendo uma 
zona com alguma atractividade do concelho de Idanha-a-Nova. 
 
Não foram identificados sítios patrimoniais de interesse no local do projecto. 
 
Em termos de instrumentos de ordenamento em vigor, o Plano Municipal de 
Ordenamento de Território de Idanha-a-Nova a barragem do Couto da Piçarra e 
respectiva faixa de protecção está classificado como Espaços Agro-Florestais e Espaços 
Agrícolas de Produção. 
 
Como principais condicionantes legais identificadas para a zona, referem-se as áreas 
incluídas na Reserva Ecológica Nacional e Domínio Público Hídrico e respectivas faixas 
de protecção (10 metros). 
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6. OS IMPACTES DO PROJECTO 

Os impactes do empreendimento são principalmente determinados pelas alterações que 
se introduzem no território, primeiro com a construção da barragem e todas as estruturas 
associadas e, posteriormente, com o enchimento da albufeira. Os impactes podem assim 
ser positivos ou negativos e assumem importância diferente nas fases de construção e 
exploração do empreendimento. 
 
Os impactes positivos relacionam-se essencialmente com a criação de uma infra-
estrutura que permitirá uma modernização da componente agrícola numa região do 
interior de Portugal.  
 
Para além disso, a solução proposta de manter as características da linha de água 
existente, dado que o projecto contempla a existência de um descarregador a jusante, 
apresenta-se como um projecto inovador, de grande potencial ambiental positivo, 
salvaguardando as condições naturais e ecológicas. 
 
Estes impactes positivos permanentes são também reforçados pelos impactes 
temporários da fase de construção, com o investimento associado dinamizando as 
actividades associadas à construção, criação de postos de trabalhos e uma maior 
dinâmica económica no consumo e serviços locais. 
 
Os impactes negativos estão essencialmente relacionados com a fase de construção do 
empreendimento e enchimento da albufeira. 
 
O estaleiro, ficará localizado o mais próximo possível das obras principais e sobre áreas 
em que não afectam valores significativos e sem receptores sensíveis na envolvente 
directa. Por outro lado, as áreas de empréstimo e as escombreiras ficarão em área a 
inundar, pelo que, no essencial, os impactes directos serão reduzidos visto tratar-se 
apenas da antecipação dos impactes que virão a ser induzidos pelo enchimento da 
albufeira.  
 
Para a construção do projecto, não existe assim necessidade de construir novos acessos, 
usando-se os caminhos existentes que apresentam condições adequadas e sem 
dificuldades de acesso à maquinaria de construção a utilizar. O acesso às zonas de 
construção será efectuado através de caminhos já existentes que  servirão igualmente de 
acesso futuro à barragem a partir da estrada nacional que se desenvolve a Poente da 
propriedade do Couto da Piçarra (EN 353), usar-se-á o caminho alcatroado existente que 
se desenvolve até ao interior da propriedade e que funciona como o seu acesso principal. 
Este caminho desenvolve-se em área rural sem quaisquer edificações ou aspectos de 
sensibilidade na sua envolvente.  
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Seguidamente será utilizado um dos vários caminhos existentes de deslocação no interior 
da propriedade, que com uma orientação Sul – Norte, serve de forma directa o local da 
barragem. Este caminho em terra batida que é também usado pela maquinaria agrícola, 
apresenta condições adequadas e sem dificuldades para a movimentação de veículos e 
maquinaria de construção a utilizar na obra. Não apresenta quaisquer condicionamentos 
à deslocação, desenvolvendo-se em situação de campo aberto e numa topografia pouco 
acidentada. 
 
Quanto à geologia e hidrogeologia não se esperam impactes negativos com 
significado. Não existe afectação de áreas de exploração de recursos minerais. Em fase 
de exploração passará a ocorrer uma subida do nível da água subterrânea pela presença 
da albufeira o que se traduzirá num impacte positivo em termos de disponibilidades de 
água subterrânea. 
 
Os solos presentes na área inundável são de reduzida aptidão agrícola, pelo que os 
impactes da sua afectação são considerados pouco significativos.  
 
Não são esperados impactes ao nível do clima. Na qualidade do ar e no ambiente 
sonoro, os impactes são reduzidos e limitados à fase de construção, não obstante a 
inexistência de receptores sensíveis no local. 
 
Na hidrologia, são esperados impactes positivos na fase de exploração com a maior 
disponibilidade hídrica, a gestão dos caudais para jusante e os regimes de exploração 
propostos que permitirão a manutenção dos regimes actuais constituindo aspectos que 
contribuem positivamente para a regularização da ribeira dos Lentiscais e para o papel de 
permitir a disponibilidade hídrica para garantir a rega da área de olival.  
 
A qualidade da água não será afectada já que o curso de água é sazonal fazendo-se a 
descarga para jusante nos períodos húmidos em condições de qualidade semelhantes às 
actuais.  
 
Deste modo não se prevê uma alteração significativa do estado das águas de superfície 
com a constituição física da lagoa, e em termos de qualidade físico-química não sofrerá 
alterações significativas que levem ao incumprimento dos requisitos mínimos de 
qualidade para os respectivos usos. 
 
Na flora e vegetação, o impacte negativo que é predominante na fase de construção e 
desmatação é uma parte compensada pelo impacte positivo da presença da albufeira, 
naturalidade do paredão em enrocamento e dos projectos associados para a flora e 
vegetação da envolvente, que poderá ser mais ou menos significativa em conformidade 
com as intervenções e valorizações que se façam nos habitats existentes. 
 
Na fauna, os impactes são sobretudo derivados da fase de construção e da desmatação 
dos habitats de maior importância ecológica. Na fase de exploração, quer o efeito de 
barreira, quer a manutenção do actual corredor ecológico que esta linha de água 
disponibiliza. A reserva dará condições de sustentabilidade às diferentes espécies de 
fauna. 



 

EIA da Barragem do Couto da Piçarra 
Volume 1 – Resumo Não Técnico 
Abril 2010 

17

 
Nos ecossistemas aquáticos, não tem qualquer significado pois trata-se de linhas de 
água sazonais e torrenciais que estão secas em períodos muito longos na área do 
projecto e para montante. 
 
Em termos de usos do solo, a área Agro-pecuária (Pastagem) constitui a classe de uso 
de solo dominante nesta área, pelo que é esta mesma classe que será afectada pelo 
projecto da Barragem do Couto da Piçarra. A vegetação ripícola apresenta igualmente 
características muito limitadas, sendo seu valor muito reduzido. 
 
Quanto à paisagem os impactes mais importantes, na fase de construção, encontram-se 
relacionados com as alterações ao uso do solo e ao relevo natural, quer pela desmatação 
quer pela movimentação de terras. 
 
Em termos do património, não existem quaisquer impactes identificados. 
 
No ordenamento do território, não existem quaisquer conflitos com os respectivos 
instrumentos de ordenamento e em termos socioeconómicos, esperam-se impactes 
positivos quer na fase de construção, quer na fase de exploração.  
 
A construção do empreendimento, que se prolongará por 6 meses, envolve um volume 
de investimento considerável, que se traduzirá num importante estímulo para a economia 
local, designadamente através da aquisição de bens e serviços por parte da obra, e que 
se reflectirá também na criação indirecta de emprego. 
 
Na fase de exploração, os impactes positivos mais relevantes resultam da criação de 
uma barragem para assegurará a rega de uma zona agrícola que irá permitir o 
desenvolvimento agrícola da região e a viabilidade da exploração. A existência do plano 
de água poderá potenciar, o reforço da sustentabilidade da fauna e flora locais. 
 
No cômputo geral o impacte considera-se como positivo na medida em que o projecto da 
barragem assegurará o equilíbrio ecológico da ribeira dos Lentiscais e introduz elementos 
de naturalidade, para além de permitir a modernização e a sustentabilidade agrícola da 
região. 
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7. AS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO 

O planeamento da obra no que diz respeito à localização das principais acções de 
construção, como estaleiros, escombreiras, manchas de empréstimo tem uma grande 
influência na minimização de impactes.  
 
O estaleiro de apoio à obra foi planeado para se localizar o mais próximo possível da 
obra principal e em áreas em que não afectem valores significativos e sem receptores 
sensíveis na envolvente directa.  
 
As restantes áreas de apoio à obra serão localizadas dentro da área a inundar, pelo que 
os impactes directos serão muito reduzidos pois trata-se apenas da antecipação dos 
impactes que virão a ser induzidos pelo enchimento da albufeira. 
 
O acesso à área de construção da barragem far-se-ão por caminhos já existentes na 
propriedade, constituindo igualmente o acesso futuro ao coroamento. 
 
Foram também já definidas no EIA um conjunto de medidas específicas para as fases de 
construção e de exploração que, complementarmente, contribuem para a minimização 
dos impactes identificados. 
 
Na fase de construção, destaca-se a gestão ambiental de obra para: 
 

• Reduzir as áreas de intervenção ao mínimo; 
 

• Fazer o controlo de movimentações de terras, resíduos, águas, poeiras e ruído; 
 

• Evitar danos desnecessários e reduzir as perturbações na qualidade de vida local, 
com a protecção da flora e vegetação e linhas de água. 

 
 
Para a fase de exploração, as medidas referem-se: 
 

• Reposição da cobertura vegetal nas áreas intervencionadas e, eventualmente, 
nas margens da albufeira, onde for futuramente considerado necessário, de modo 
a proteger os solos da erosão e a diminuir o arrastamento de terras para a 
albufeira. 
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8. PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA 

Este programa tem como finalidade avaliar eventuais impactes no meio receptor (ribeira 
de Lentiscais), decorrentes das actividades de construção e da entrada em 
funcionamento da barragem de rega do Couto da Piçarra, nomeadamente verificando o 
cumprimento da legislação nacional sobre a qualidade da água e avaliando a relação 
entre o comportamento hidráulico em exploração com a qualidade da água em meio 
lêntico e da necessidade de eventuais medidas de minimização. 
 
O objectivo da monitorização na fase  de construção é avaliar as condições de referência 
da qualidade da água na ribeira de Lentiscais e o seu controle durante a construção face 
a eventuais impactes decorrentes do arrastamento de partículas ou poluentes para o 
limite de água, derivado das acções de obra. 
 
A monitorização nesta fase tem assim como objectivos fundamentais: 
 

• Avaliar o impacte das actividades de construção na qualidade da água superficial 
da ribeira de Lentiscais; 

• Permitir responder a eventuais reclamações durante a fase de obra que se 
relacionem directamente com as actividades de construção; 

• Verificar a necessidade de implementação de medidas de minimização. 
 
Na fase de construção será controlada a qualidade da água na ribeira de Lentiscais 
desde que esta apresente algum caudal no período em que a construção se desenvolver 
na sua área de influência. Previamente à construção deverá ser também efectuada uma 
campanha que constituirá a situação de referência para a análise de eventuais impactes. 
 
Durante a fase de exploração deverá ser monitorizada a qualidade de água da ribeira de 
Lentiscais em face da criação da pequena albufeira para rega e verificar se existem 
situações de eutrofização evolutiva com necessidade de implementação de eventuais 
medidas de minimização. 
 
Na fase de exploração será controlada a qualidade da água na ribeira de Lentiscais em 
face da implementação da albufeira associada à construção da barragem do Couto da 
Piçarra, cujo fim se destina à rega de parcelas agrícolas na sua envolvente. 
 
Será produzido um relatório de cada campanha, a divulgar até Dezembro desse ano, 
fazendo nele a avaliação dos dados recolhidos e tratados e definindo o programa de 
monitorização seguinte. 
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9. CONCLUSÕES 

A localização da barragem utiliza zona levemente deprimida, delimitada por dois cabeços 
arredondados com cota máxima em torno dos 257 m. Na zona convergem três linhas de 
água de caudal modesto, com regime sazonal, cujo aproveitamento se pretende efectuar 
com o levantamento da barragem. 
 
A Barragem do Couto da Piçarra constitui uma reserva de água para uso agrícola. Neste 
sentido, definem-se como projectos associados todos os projectos autónomos, 
necessários ao funcionamento pleno do projecto, nomeadamente os projectos agrícolas 
que beneficiam da existência deste plano de água e especificamente o projecto de cultura 
de olival projectado para os terrenos da envolvente. 
 
O investimento proposto integra-se no Regulamento de Aplicação da Acção 1.1.1 – 
Modernização e Capacitação de Empresas, da Medida 1.1 – Inovação e 
Desenvolvimento Empresarial do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 
(PRODER) regulamentado pela Portaria n.º 289-A/2008 de 11 de Abril. 
 

• Promover o processo de modernização, capacitação e redimensionamento da 
empresa pela alteração do uso e aumento da eficiência das actividades 
produtivas, do reforço do desempenho empresarial e da orientação para o 
mercado; 

• Preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos 
investimentos com as normas ambientais e de higiene e segurança no trabalho. 

 
Do ponto de vista ambiental a construção de uma barragem cujo objectivo é assegurar a 
modernização, capacitação e redimensionamento das actividades agrícolas da região, 
constitui uma oportunidade relevante de valorização ambiental e económica, 
assegurando o cumprimento dos aspectos ambientais e criando condições de 
desenvolvimento ambiental sustentável. 
 
Este aspecto assume tanto ou mais importância se considerarmos a área de implantação 
do projecto pois trata-se de uma zona interior onde o desenvolvimento económico é mais 
reduzida e onde as culturas tradicionais estão tendencialmente a ser abandonadas 
ficando os terrenos sem serem explorados e utilizados como prever consequências 
humanas e ambientais.  
 
A avaliação feita verifica-se que não existem impactes negativos significativos e que o 
balanço é muito positivo. 
 
Esta conjugação de um factor social de grande importância com um impacte negativo 
mínimo em relação à situação actual, ao máximo aproveitamento das estruturas 
existentes e ao elevado potencial ambiental positivo futuro da barragem permite concluir 
ser muito positiva a concretização do projecto e que esta cumpre e respeita todas as 
preocupações da conservação da natureza. 
 
 
 


	capaVOLUME1.pdf
	Página 1


