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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o 
Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 
197/2005, de 8 de Novembro e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, deu entrada na Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA) em 26/01/2010 um ofício da Administração da Região 
Hidrográfica do Tejo, I.P., na qualidade de entidade licenciadora, com o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) relativo ao projecto “BARRAGEM DO COUTO DA PIÇARRA”, em fase de Projecto de 
Execução (PE), para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).  

O proponente do projecto é “Eng. Jerónimo de Portugal Trigueiros de Aragão”. 

A APA, ao abrigo do artigo 9º do diploma legal acima referido, nomeou a respectiva Comissão 
de Avaliação (CA), constituída por representantes da APA, da Administração da Região 
Hidrográfica do Tejo, I.P. (ARH do Tejo), do Instituto da Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade, I.P. (ICNB) do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, 
I.P. (IGESPAR), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-
C) e do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.(LNEG) que veio a ter a seguinte 
composição: 
 

APA/GAIA - (alínea a) do nº1 do Artigo 9º) – Engª Sílvia Rosa (Presidente) e Engª Marina 
Barros (Suplente) 

APA/GAIA - (alínea a) do nº1 do Artigo 9º) – Drª Rita Cardoso 

ARH do Tejo (alínea b) do nº1 do Artigo 9º) – Engª Maria Helena Alves 

ICNB - (alínea c) do nº1 do Artigo 9º) – Drª Paula Gonçalves 

IGESPAR - (alínea d) do nº1 do Artigo 9º) – Dr. José Luís Monteiro 

CCDR Centro - (alínea e) do nº1 do Artigo 9º) – Engª Madalena Ramos 

LNEG - (alínea f) do nº1 do Artigo 9º) – Doutor José Romão 

Relativamente à nomeação do ICNB, I.P., embora o projecto não se encontre inserido em 
nenhuma área protegida ou sítio classificado da Rede Natura, verifica-se a sua proximidade ao 
Parque Natural do Tejo Internacional e ZPE Tejo Internacional, Erges e Pônsul (PTZPE0042), 
caracterizado por uma fauna diversificada, sobretudo avifauna, cujo território de alimentação de 
algumas espécies de maior porte alcança a região onde será implantado o projecto. De 
salientar que constitui uma IBA (Important Bird Area – PT013) que é coincidente em 25 761 ha 
com a ZPE. 

A CA contou, ainda, com a colaboração dos técnicos Dr. Carlos Banha, do IGESPAR e da Drª 
Tânia Pontes da ARH do Tejo. 

O EIA, objecto da presente avaliação, da responsabilidade da AGRI.PRO AMBIENTE, é 
composto pelos seguintes volumes: 

� Volume 1 - Resumo Não Técnico (RNT) 

� Volume 2 - Relatório Síntese 

� Volume 3 - Anexos 

Para além do EIA, foi também entregue um exemplar do Projecto, datado de 2000. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adoptada pela CA para a avaliação do projecto foi: 

� Entrada do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) na APA: 26/01/2010 

� Análise da Conformidade do EIA – solicitação, ao abrigo do n.º 5 do artigo 13º do Decreto-
Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 197/2005, de 8 
de Novembro, de elementos adicionais relativos aos Recursos Hídricos, Sistemas 
Ecológicos e Património, bem como a reformulação do RNT. Estes elementos foram 
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solicitados ao proponente através dos ofícios com a referência APA OF. nº 3478, de 
16/03/2010 e nº 3680, de 18/03/2010; 

� Solicitação de pareceres a entidades públicas com competências para a apreciação do 
projecto, designadamente à Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional; 

� Análise dos elementos remetidos pelo proponente, tendo-se considerado que a informação 
contida no Aditamento e no RNT reformulado dava resposta, no geral, às questões 
formuladas pelo que foi declarada a conformidade em 29/04/2010; 

� A APA solicitou a apresentação de elementos/esclarecimentos adicionais ao abrigo do nº 6 
do Artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas 
pelo DL n.º 197/2005, de 8 de Novembro (Of. 6440, de 06/05/2010); 

� Realização da Consulta Pública, que decorreu durante 21 dias úteis, com início no dia 
19/05/2010 e o seu termo no dia 18/06/2010; 

� Realização de uma visita ao local, efectuada no dia 29/06/2010, onde estiveram presentes 
representantes do proponente e da empresa consultora, e os representantes na CA da 
APA, CCDR-C, ARH do Tejo, IGESPAR e ICNB;  

� Análise técnica do EIA e do seu Aditamento, nas valências dos representantes da CA, integrada 
com o teor dos pareceres recebidos de entidades externas consultadas, os resultados da 
consulta pública e as informações recolhidas durante a visita ao local. 

� Elaboração de Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão superior 
relativamente à viabilidade ambiental do projecto analisado no EIA, e proposta de medidas 
de minimização e de monitorização, em anexo (Anexo 2), que inclui os previstos no EIA e 
Aditamentos ao EIA, com as alterações introduzidas pela CA. 

 

3. ANTECEDENTES 

De acordo com o EIA, em 1995 teve início o desenvolvimento do projecto da Barragem do 
Couto da Piçarra, tendo o respectivo EIA sido entregue na então designada Direcção dos 
Serviços Regionais de Hidráulica do Tejo.  

Este projecto foi analisado pelas entidades responsáveis, designadamente o Instituto da Água, 
I.P. e pela ex-Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território do Centro 
(DRAOT-C), actual CCDR-C, tendo sido sujeito a diversas alterações.  

Em 12/12/2000, a ex-DRAOT emitiu parecer favorável à 4ª versão do projecto, datada de 
Agosto de 2000, e solicitou que o EIA fosse reformulado tendo em consideração o DL 69/2000, 
de 3 de Maio. O projecto foi aprovado pela entidade licenciadora – INAG, I.P, em 02/10/2000. 

 

4. LOCALIZAÇÃO, OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O projecto localiza-se na propriedade Couto da Piçarra, de que se apresenta planta no Anexo 
1, na freguesia e concelho de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco. 

O projecto da Barragem do Couto Piçarra tem como objectivo a criação de uma reserva de 
água para a criação de uma nova área de regadio com cerca de 242 ha (cultura de olival em 
regime super-intensivo), a partir do armazenamento da água disponível na ribeira dos 
Lentiscais, durante a época de chuvas. 

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) regulamentado pela Portaria n.º289-A/2008, estando prevista a 
solicitação de financiamento. 
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5. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO 

A barragem a construir é de terra de tipo homogéneo (modificado) e localizar-se-á na “Ribeira 
dos Lentiscais”, afluente do ribeiro do Roupeiro, que por sua vez é afluente da ribeira do Aravil 
e esta do rio Tejo. A distância da barragem à nascente da ribeira de Lentiscais é de 
aproximadamente 1600 metros e a distância para a foz é de cerca de 3200 metros. 

A bacia hidrográfica correspondente à secção da obra tem uma área de 3,100 km2 originando 
escoamentos úteis médios de cercada de 559.843 m3/ano, suficientes para garantir o 
enchimento da albufeira, que terá uma capacidade total da ordem dos 508 919 m3, com uma 
probabilidade de enchimento de cerca de 53,25%. 

Segundo o EIA, com a nova reserva de água é possível a obtenção de dotações médias na 
ordem dos 2000 m3/ha.ano, garantido a sustentabilidade das parcelas agrícolas que constituem 
a área dominante da propriedade e promovendo o sucesso de culturas diversificadas, cujo 
investimento, no momento, é praticamente inexistente dadas as carências hídricas que se 
verificam.  

O corpo da barragem ficará com uma altura máxima de 11,50 m e uma largura e 
desenvolvimento de coroamento de respectivamente 4,00 e 294,80 m. A albufeira criada 
abrangerá uma área com cerca de 12,6 ha de área, cujo Nível de Pleno Armazenamento (NPA) 
se encontrará à cota 255,50 m. 

O saneamento dos solos, no local de implantação das fundações da barragem, consistirá na 
limpeza dos terrenos orgânicos com uma espessura média de cerca de 0,30 m abaixo do nível 
do solo original. 

A barragem será constituída pelos seguintes elementos: 

• Aterro 

• Vala de Inserção 

• Descarregador de fundo  

• Linha de Percolação e Filtro de Pé 

• Descarregador de Superfície 

• Tomada de Água 

• Descarga de Água 

O aterro da barragem deverá ser executado por camadas horizontais com espessura variável 
em função do tipo de solo e do seu grau de humidade e de compactação. Foi definida uma 
área de cerca de 36 500 m2 para as manchas de empréstimo. 

A vala de inserção terá uma largura mínima de 4,0 metros na base, sendo os seus taludes 
inclinados a 1:3 e a sua profundidade variável de forma a atingir o “fire” estimando-se que 
neste caso seja de cerca de 4,0 metros em média. 

O descarregador de fundo será constituído por tubagem em PVC com 710 mm, com tomada de 
água à cota de 245,60 m sendo o seu comprimento em planta, medido à base dos taludes de 
66,90m, de 61,67m, com inclinação de 0,16%.  

A barragem dispõe de um descarregador de cheias para um período de retorno de 1000 anos. 
Descarrega um caudal máximo de 10,474 m3/s. 

A barragem disporá de um tapete drenante que permitirá recolher a percolação através do 
corpo da barragem, evitando quer a desestabilização do talude a jusante pela eventual 
intersecção com a linha de percolação, quer fenómenos de erosão interna motivados pelo 
arrastamento de partículas finas junto com o caudal percolado. 

Segundo o EIA os taludes serão protegidos com revestimento constituído por enrocamento 
sobre nitro de “tout-venant” no talude de montante e por cobertura vegetal à base de festuca, 
panasco, trevo subterrâneo ou outras gramíneas em consociação no talude de jusante. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Julho de 2010 

BARRAGEM DO COUTO DA PIÇARRA 
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2232 
 

6

A barragem será ligada por uma conduta à charca dos Lentiscais, já existente, em PVC, 
enterrada, com um diâmetro de aproximadamente 315 mm, onde já se encontra instalado um 
sistema de bombagem que assegurará a rega, gota a gota, do olival intensivo. Esta charca foi 
construída em 1968, tem capacidade para 200 000m3 e uma área aproximada de 7,61 ha. 
Situa-se a sul da barragem, a cerca de 1100m de distância, num afluente da Ribeira dos 
Lentiscais. 

Segundo o EIA, 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 associadas ao 
futuro olival, situação que não é possível na actualidade executar, face ao carácter de grande 
irregularidade no escoamento e que não suporta esses usos. 

No que se refere às manchas de empréstimo, o EIA refere que as manchas de empréstimo 
ocuparão uma área de cerca de 36 500 m2 que, para uma profundidade de escavação média 
de 1,20 m e um coeficiente de empolamento dos solos de 1,20, fornecerão material suficiente 
para os aterros a executar. O EIA refere que de acordo com os dados disponíveis no projecto, 
não se prevêem a necessidade de recorrer a materiais de empréstimo fora desta área. 

Relativamente ao estaleiro, segundo o EIA, prevê-se que o estaleiro fique o mais próximo 
possível desses locais, bem como da área de construção da barragem em zona 
topograficamente favorável e junto ao acesso da obra.  

Em termos de acessos o EIA refere que nesta obra não está prevista a execução de novos 
acessos, estando unicamente prevista a melhoria dos já existentes, para acesso à barragem e 
à tomada de água. Todas as vias pertencem à propriedade e não apresentam dificuldades de 
acesso à maquinaria de construção a utilizar. Está prevista reabilitação dos acessos que 
possam ter sido danificados durante a fase de construção. 

A barragem será preferencialmente construída no período seco (final da Primavera e Verão), 
por razões construtivas e ambientais e terá uma duração aproximada de 7 meses, dependendo 
das condições meteorológicas. 

O EIA define como projecto associado o olival super intensivo, numa área 242,02 ha, com rega 
gota a gota, com um elevado patamar de rendimento por unidade de área, produtivo, moderno 
e capaz de responder às exigências do mercado. Segundo o EIA, optar-se-á pela instalação de 
um elevado número de árvores por hectare (1975 árvores/ha) de variedade Arbequina a um 
compasso de plantação de 1,35 x 3,75 m. 

De acordo com a informação disponibilizada, o projecto de olival super-intensivo associado à 
barragem constitui um projecto independente do projecto da barragem, não sujeito a AIA. 
 
 
6. CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO LOCAL, PRINCIPAIS IMPACTES E MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO 

A área de intervenção do projecto está inserida numa propriedade privada, onde são 
predominantes áreas de sequeiro e áreas pontuais de galeria ripícola pouco desenvolvida. Em 
termos de ocupação humana, a povoação mais próxima é Nossa Senhora da Graça, que se 
localiza a cerca de 5 km, verificando-se algumas habitações dispersas, designadamente o 
Monte do Arraial das Arieiras a cerca de 1,5 km, o Monte dos Lentiscais e N. Sra do Almurtão 
que se localizam a cerca de 2 km. 

Relativamente aos Recursos Hídricos Subterrâneos, no que se refere à caracterização da 
situação de referência, o local de implantação da Barragem do Couto da Piçarra desenvolve-se 
no Maciço Antigo, numa área com Potencial Interesse Hidrogeológico, designado por depósitos 
de Rañas da Beira Baixa. Nesta área dominam os sedimentos continentais de idade cenozóica 
constituídos por conglomerados, arenitos e lutitos caracterizada pela ocorrência de 
permeabilidade “em pequeno”, especialmente na dependência dos níveis mais arenosos e/ou 
cascalhentos. 

O escoamento subterrâneo mais superficial faz-se em direcção à Ribeira do Aravil, constituindo 
esta um ponto de descarga das águas subterrâneas. O nível freático está mais próximo da 
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superfície junto às linhas de água, como é o caso da Ribeira dos Lentiscais. Esta referência 
reforça o facto de as principais linhas de água serem o ponto de descarga das águas 
subterrânea. 

O quadro seguinte mostra os valores calculados de recarga nas áreas aflorantes do sistema 
hidrogeológico designada por Depósitos de Rañas da Beira Baixa considerando a totalidade da 
área ocupada por estes (mesmo que fora da área do plano de bacia do Tejo), produzida pela 
infiltração da água da chuva. 

Sistema Hidrogeológico 
Recarga média 

(mm/a) Recarga média (hm3/a) 

Depósitos de Rañas da Beira Baixa 209 164 

Quadro 1 – Recarga média anual do sistema hidrogeológico Depósitos de Rañas da Beira 
Baixa 

 

Sistema 
hidrogeológico 

 

Área no 
PBH 

(km2) 

 

Recarga 
média 

Recarga 
média 

Extracções  

Descarga= 
Recarga média - 

Extracções mm/a hm3/a mm/a hm3/a 

Depósitos de Rañas 
da Beira Baixa 783,8 208 163,20 51 40,35 157 122,87 

Quadro 2 – Valores de descarga calculados por balanço hídrico subterrâneo, para o sistema 
hidrogeológico de Depósitos de Rañas da Beira Baixa 

No que se refere a caracterização da qualidade da água subterrânea, esta foi elaborada com 
base no Atlas do Ambiente Digital, e ainda, com dados de qualidade da água subterrânea da 
região obtidos através do SNIRH (Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos). 

De acordo com o Atlas do Ambiente Digital, na área afecta ao projecto apresenta a água 
subterrânea apresenta as seguintes características: 

· valores de sulfatos entre os 0 e 30 mg/l SO4; 

· valores de cloretos entre os 5 e os 20 mg/l de Cl e entre os 20 e os 50mg/l.  

O EIA refere a existência de uma Estação de Qualidade da Água Subterrânea localizada na 
bacia do Tejo, mais concretamente a cerca de 2 km a Sudoeste da área de implantação do 
projecto. Esta estação designada por 305/C77 e situa-se sobre o Maciço Antigo Diferenciado. 

Da análise dos valores apresentados na Estação e comparando com os valores estabelecidos 
no Anexo I (produção de água para consumo humano) do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
Agosto, verifica-se que para todos os parâmetros analisados as concentrações médias são 
inferiores aos respectivos valores legislados. 

Salienta-se por último que a captação de água subterrânea mais próxima da área em estudo, 
localiza-se a cerca de 3,5 km de distância. No que respeita a captações para abastecimento 
público a mais próxima localiza-se a cerca de 22 km de distância. 

No que se refere à avaliação de impactes, para a fase de Construção, os principais impactes 
negativos durante esta fase são ao nível da qualidade, dado que durante esta fase a 
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impermeabilização dos solos é reduzida e durante os trabalhos não está prevista a intercepção 
do nível freático. 

Em termos de qualidade, poderá ocorrer alteração da qualidade da água subterrânea devido à 
remoção da camada de solo de cobertura que em muitos casos desempenha um papel 
importante para os sistemas aquíferos, retendo parte do escoamento superficial que vai sendo 
cedido lentamente para a infiltração, impedindo desta forma a entrada directa de poluentes.  

A ocorrência de derrames acidentais de óleos e substâncias poluentes, relacionadas com a 
presença deste tipo de substâncias nos locais de estaleiro e com a operação de maquinaria 
afecta à obra, poderão provocar a contaminação dos níveis de água mais superficiais.  

Estes impactes, negativos e potencialmente negativos poderão ser minimizados com a 
implementação das medidas que constam no Anexo 2.  

Quanto à fase de exploração, tal como na fase de construção, não se consideram existir 
impactes ao nível de perda de captações, devido à inexistência das mesmas na envolvente 
directa da área em estudo.  

Os impactes ao nível da variação do nível dos aquíferos e da qualidade e fluxo da água 
subterrânea serão igualmente muito reduzidos e pouco significativos, em virtude da reduzida 
área da albufeira. Este é um impacte negativo, pouco significativo e de magnitude 
relativamente reduzida. 

A albufeira poderá levar uma melhoria das condições de recarga, em virtude do volume de 
água armazenado, dado que no estudo geológico/geotécnico é referido que poderá existir 
algumas fugas devido às características litológicas dos materiais que ficarão submersos, no 
entanto atendendo à reduzida área da albufeira, o impacte gerado será positivo, mas pouco 
significativo. 

Não são avaliados os impactes na qualidade associados ao regadio, enquanto projecto 
associado. 

Quanto aos Recursos Hídricos Superficiais, em termos da caracterização hidrográfica e 
hidrológica, a barragem a construir localizar-se-á na “Ribeira dos Lentiscais” afluente do ribeiro 
do Roupeiro, que por sua vez é afluente da ribeira do Aravil e esta do rio Tejo. A localização da 
barragem aproveita uma zona levemente deprimida, suavemente inclinada para SE, delimitada 
por dois cabeços arredondados com cota máxima em torno dos 257m. 

A ribeira dos Lentiscais tem 17 km de comprimento e uma área de bacia de 17,1km2, 
desenvolve-se em troço aproximadamente rectilíneo de direcção NW-SE até a ribeira do Aravil. 
A bacia hidrográfica correspondente à secção da barragem é de 3,100 km2.  

Esta linha de água é temporária, apresentando o troço de interesse um regime marcadamente 
torrencial, sujeito a acentuada secura estival. À albufeira convergirão ainda três linhas de água 
de cabeceira, estas também com regime hidrológico marcadamente torrencial e que 
apresentam caudal apenas durante o período de maior pluviosidade. 

Não existem actualmente quaisquer estações hidrométricas situadas nos cursos de água da 
envolvente próxima da área do projecto. Para o dimensionamento da barragem, e dado tratar-
se de uma pequena bacia hidrográfica, o projectista recorreu aos registos disponíveis para a 
estação meteorológica do Ladoeiro, 14N/02UG, de 1933 a 1995, já que, pela análise da carta 
de isoietas da precipitação anual, se verificou ser esta a mais representativa da área de estudo.  

Os valores dos escoamentos apresentados foram obtidos da análise de regressão 
escoamento/precipitação (A. Quintela), em função da temperatura média anual e do grupo de 
solos existente e permitiram obter os valores do escoamento útil afluente à secção do 
aproveitamento. Foi calculada uma probabilidade de enchimento da albufeira de cerca de 
53,25%.  
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As cheias foram estimadas pela utilização da fórmula Racional e de três fórmulas cinemáticas, 
sendo Tc calculado pela fórmula de Kirpich ou de Giandotti, conforme o caso. Da análise crítica 
dos valores obtidos por estas diferentes vias de cálculo, resultou a opção pelos valores 
fornecidos pela fórmula de Giandotti, e cujo valor se aproxima bastante da média dos valores 
obtidos: Qmáx = 20,877 m3/seg. Este valor é superior ao obtido do tratamento estatístico dos 
registos de caudais instantâneos na estação hidrométrica de ldanha-a-Nova (n.º 14N01, com 
uma área de bacia hidrográfica de 359 km2 e apenas 14 valores registados). O resultado assim 
obtido foi de 6,6 m3/s, para um período de retorno de 1000 anos e convertido para a secção 
em estudo, tendo sido aplicado um modelo baseado da distribuição de Person tipo III, 
considerado o mais adaptado em Portugal para séries de caudais máximos anuais. 

O EIA refere que a Capacidade Total da Barragem resulta da soma do espaço criado com a 
exploração das manchas de empréstimo e da dedução da parte do aterro situada a montante 
do eixo da barragem, valor que se estima, considerando um empolamento dos solos da ordem 
dos 20%, em cerca de 40% do total do aterro no corpo da barragem: 0,40 * 52.590 m3 ≈ 
21.036,1 m3. 

A Capacidade Útil resulta da dedução do valor do "volume morto", ou seja, a capacidade 
reservada para depósito dos sedimentos arrastados para dentro da albufeira ao longo da vida 
útil da barragem, sobretudo durante as cheias (capacidade abaixo da cota de tomada de Água 
- 246,90). 

VM=3,475 m3 

Considerando um transporte sólido de 50 m3/km2.ano, teremos que a periodicidade 
aproximada para limpezas a realizar na barragem será: 

ρ= 3.475 / (50 x 3,100 km2) = 22,4 anos 

Assim, a Capacidade Total da Barragem será de 508 919 m3 e a sua Capacidade Útil de 505 
444 m3. 

Relativamente aos Usos de Água, segundo o EIA, no concelho de Idanha-a-Nova, os principais 
usos da água identificados advêm do abastecimento público. 

Actualmente estão contabilizadas para todo o concelho de Idanha-a-Nova de acordo com os 
dados do SNIRH, 9 captações de águas subterrâneas, 1 captação de águas superficiais 
(Senhora da Graça) e 2 Estações de Tratamento de Águas (ETA) designadas de ETA da 
Senhora da Graça e de ETA do Parque de Campismo. 

O EIA não referiu os usos na bacia da Ribeira dos Lentiscais. No entanto de acordo com a 
visita ao local as disponibilidades hídricas na bacia da Ribeira dos Lentiscais são utilizadas 
para a rega da propriedade e para abeberamento de alguns animais (ovinos).  

No que se refere às Fontes de Poluição, de acordo com a informação que consta do 
Aditamento ao EIA, e ainda considerando a visita efectuada ao local, para a bacia hidrográfica 
onde está previsto o projecto não existem fontes poluentes pontuais, sendo apenas de 
considerar a poluição difusa proveniente da actividade agrícola de carácter extensivo 
desenvolvida na propriedade e do pastoreio. 

Em termos da Qualidade físico-química a caracterização da qualidade da água superficial foi 
efectuada a partir da análise dos dados de qualidade disponíveis para a estação de 
monitorização Zebreira, código 15O/02, na ribeira de Aravil, sendo a ribeiras de Lentiscais um 
dos seus afluentes. 

Da comparação dos valores dos parâmetros registados na Estação da Zebreira com os valores 
estabelecidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, para a qualidade mínima água 
destinada à rega 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. 
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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.   

Foi solicitado a qualidade da água da ribeira dos Lentiscais, contudo na data de realização do 
Aditamento e de acordo com verificação no local a ribeira de Lentiscais encontrava-se sem 
água, pelo que não foi possível proceder à recolha de qualquer amostra para monitorização.  

No que se refere ao Estado das Massas de Água, a Directiva Quadro da Água (Directiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000, transposta 
para a legislação nacional, através da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, Lei da Água, e do 
Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março) estabelece a avaliação do estado de uma massa de 
água, considerando o seu estado químico e ecológico. 

Atendendo que a bacia de drenagem a montante da barragem tem cerca de 3 km2 de área, 
esta não constitui uma massa de água individualizada, encontrando englobada na massa de 
água PT05TEJ0846 dado que segundo a DQA (Anexo V) a dimensão mínima de uma massa 
de água da categoria rios tem 10 km2, o que não é o caso. 

A massa de água PT05TEJ0846 pertence ao Tipo Rios Sul Pequena Dimensão para a qual 
está definido o sistema de classificação referido no Aditamento “Critérios para a Classificação 
do Estado das Massas de Água Superficiais – rios e albufeiras”, de 2009. 

No âmbito do Art.º 5 da DQA esta massa de água foi classificada como estando em risco de 
não atingir o bom estado em 2015, devido à poluição difusa proveniente da agricultura. 

A galeria ripícola apresenta um fraco desenvolvimento na Ribeira dos Lentiscais e dos seus 
afluentes, devido ao carácter torrencial deste curso de água, bem como às práticas culturais 
nos terrenos adjacentes. Atendendo à reduzida bacia de drenagem na secção da barragem é 
provável que a Ribeira dos Lentiscais não albergue comunidades piscícolas.  

Embora tenha sido solicitada a caracterização do estado da massa de água tendo em conta os 
elementos de qualidade físico-químicos, hidromorfológicos e biológicos esta não efectuada 
dado que a Ribeira se encontrava seca na Primavera. 

Ao nível da Avaliação de Impactes, na fase de construção, as principais acções geradoras de 
impactes correspondem à desmatação das áreas para instalações provisórias e posteriormente 
à desmatação do conjunto da área da albufeira, às acções de construção da barragem, à 
abertura de acessos e movimentação de terras. 

As acções temporárias nas áreas de estaleiro e acessos darão origem a áreas 
impermeabilizadas ou desmatadas, estas acções serão responsáveis pelo aumento 
correspondente de águas de escorrência, sendo os processos de infiltração atenuados. Em 
situações de pluviosidade elevada, estas áreas desmatadas poderão dar origem ao aumento 
de afluências na linha de água. No entanto, as áreas a afectar a esta actividade são pouco 
significativas e tendo em conta os caudais da ribeira dos Lentiscais nesses períodos, não se 
prevê que ocorra qualquer alteração que constitua um impacte negativo significativo. 
Considera-se estes impactes negativos, pouco significativos e temporários.  

Com a construção da barragem serão feitas intervenções no leito do rio, no local da 
construção, mas segundo o EIA sem necessidade de qualquer desvio das afluências, uma vez 
que a obra se efectuará em período seco, quando o caudal é muito reduzido ou nulo. Essas 
acções não terão, assim, impactes negativos significativos ao nível do regime hidrológico da 
linha de água. 

O principal impacte poderá ocorrer apenas no arrastamento de sedimentos, derivados das 
acções de movimentações de terras e construção que podem alterar pontualmente a qualidade 
da água e eventualmente dando origem a deposições de sólidos a jusante, contudo dado que a 
construção se verificará no período seco não são expectáveis impactes negativos significativos 
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A desmatação (remoção da vegetação herbácea e arbustiva) antes do enchimento da albufeira 
constitui uma acção de elevada importância para a qualidade da água da futura albufeira, dado 
que se não forem realizadas, a massa vegetal que ficará submersa constituirá um elemento de 
degradação muito rápido da qualidade da água pois os processos de decomposição darão 
origem a um elevado consumo de oxigénio, favorecendo ciclos de consumo devido a 
acumulação de nutrientes nos sedimentos que terão um longo período até restabelecerem os 
equilíbrios.  

Após a desmatação, o solo fica desprotegido, potenciando efeitos erosivos, arraste de 
sedimentos e contaminação da água, pelo que para minimizar estes fenómenos é necessário 
que a desmatação seja feita no mais curto período possível e imediatamente antes do 
enchimento, não deixando que o terreno decapado, seja mantido exposto às chuvas por 
períodos longos. 

Assim, considera-se que a realização da barragem e a desmatação da albufeira resultarão em 
impactes negativos ao nível da qualidade da água mas minimizáveis, dado que a obra se 
realizará durante a estiagem e que estão propostos decantores e estruturas de contenção e 
filtragem. 

São ainda de considerar os impactes do estaleiro, com produção de águas residuais e resíduos 
e eventuais escorrências poluídas devido à movimentação de veículos ou máquinas que, 
segundo o EIA, serão controladas, recolhidas e tratadas não tendo qualquer incidência na 
qualidade das águas da ribeira dos Lentiscais. No sentido de minimizar os impactes durante 
esta fase, o EIA propõe a implantação de acções preventivas e de boa gestão ambiental que 
estão estruturadas e devidamente tratadas nos sistemas de gestão de obra e nas obrigações 
dos empreiteiros a operadores com resultados positivos, sendo propostas nas medidas de 
minimização deste parecer.  

Os impactes da construção da barragem e do estaleiro serão negativos, no entanto, 
minimizáveis com acções de gestão adequada e sistemas de controle adequados, sendo assim 
a sua significância reduzida.  

A construção da conduta entre a barragem e a charca dos Lentiscais é também geradora de 
impactes durante a fase de construção, no entanto fase à dimensão da conduta, bem como as 
características da área a intervencionar (terreno incluído em propriedade privada, com uso 
especifico para a agricultura e pastoreio), não são expectáveis impactes negativos 
significativos com a construção da mesma. Contudo, deverá ser apresentado, previamente ao 
licenciamento, as características da tubagem da conduta entre a Barragem e a charca.  

Segundo o EIA, na fase de exploração, o principal impacte positivo resultante da existência da 
Barragem do Couto da Piçarra deriva da maior disponibilidade hídrica que este aproveitamento 
irá proporcionar, com a constituição de uma reserva de água estável que permitirá garantir o 
regadio da cultura de olival (242 hectares) que se localizará na propriedade onde se localiza a 
barragem, objectivo principal deste projecto. Este impacte é significativo. 

No que se refere à avaliação de impactes no regime hidrológico das linhas de água, esta ARH 
considera incorrecta a avaliação que é apresentada no EIA. A criação da barragem agravará o 
carácter sazonal do escoamento, ou seja o número de dias e que não ocorrerá escoamento 
aumentará, dado que com excepção para as cheias de alguma magnitude é que ocorrerá 
descarga de caudal para jusante. Estas descargas de caudais verificar-se-ão através do 
descarregador de superfície. O troço de 150 m entre a barragem e o descarregador de 
superfície ficará o ano ano todo sem caudal, neste troço apenas poderá existir a água 
proveniente da percolação da barragem. 

Atendendo que a ribeira dos Lentiscais tem 17 km de comprimento e uma área de bacia de 
17,1km2, que a área da bacia interceptada pela barragem tem apenas 3,100 Km2, considera-
se que os impactes da barragem no regime hidrológico da ribeira para jusante são negativos, 
mas pouco significativos.  
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Relativamente aos pequenos afluentes afectados, na margem direita, a extensão da secção 
afectada é de 260m e a secção não afectada de 370m. Relativamente à margem esquerda, o 
afluente mais a montante será afectado ao longo de 130, sendo a extensão não afectada de 
310m. O afluente mais a jusante tem uma extensão de afectação de 340m e de 430m de 
extensão que não é afectada. O impacte decorrente é negativo, mas pouco significativo. 

A barragem conduzirá à formação de uma albufeira, transformando um ecossistema de 
características lóticas em lênticas, o que constitui um impacte negativo significativo. 

Destaca-se o facto de que quando se procedeu à identificação das massas de água no âmbito 
do Relatório do Art. 5, de 2005, posteriormente revista no âmbito do Art.º 8, em 2006, foram 
apenas consideradas massas de água fortemente modificadas (albufeiras), aquelas que 
apresentavam uma superfície de 0,39 km2, o que não é o caso da albufeira criada por esta 
barragem. Assim, a realização do Projecto não conduzirá a uma mudança de carácter da 
massa de água, pelo que a avaliação do estado da massa de água é efectuado considerando 
os elementos de qualidade para a caracterização do estado ecológico para a categoria rios. 

Em termos de qualidade da água, a acumulação de nutrientes na albufeira provenientes da 
actividade agrícola e do pastoreiro, associadas às condições climáticas da região poderão 
provocar a eutrofização da albufeira, não tendo esta no entanto dimensão suficiente para 
estratificar. Contudo, atendendo que o input de nutrientes não será muito significativo, e dado 
que se trata de uma barragem de interesse particular destinada à agricultura, considera-se que 
embora seja previsível alguma degradação da qualidade e ao agravamento do seu estado 
trófico, não são expectáveis impactes negativos significativos ao nível da qualidade da água. 

Assim, face ao exposto, principalmente ao facto de ser interceptada uma bacia de drenagem 
de apenas 3,100 km2, formando-se uma albufeira de 508 919m3 considera-se que os impactes 
ao nível do estado da massa de água onde se insere o aproveitamento são negativos mas 
pouco significativos, pelo se considera não ser necessário implementar um Programa de 
Monitorização do estado ecológico.  

Por outro lado, atendendo a que não são avaliados os impactes decorrentes da implementação 
do Projecto associado ou seja do olival super-intensivo que ocupará 242,02 ha, considera-se 
que deve ser implementado um programa de monitorização da qualidade dos solos, que se 
indica no Anexo 2, dado que a longo prazo a acumulação de sais no solo provocará a 
contaminação das águas subterrâneas. 

Em termos dos factores ambientais Geologia e Geomorfologia, Hidrogeologia, Sismicidade 
e Tectónica, considera-se que o EIA descreve os aspectos essenciais relativos à situação de 
referência, à identificação e avaliação de impactes, às medidas de mitigação, valorização e 
monitorização. 

O projecto em análise está situado sobre depósitos continentais cenozóicos presentes no bordo 
SW da unidade geotectónica, designada de Zona Centro-Ibérica (ZCI), que integra o Maciço 
Ibérico antigo. Á escala regional aflora a sucessão litoestratigráfica Grupo das Beiras (Ex. 
Complexo Xisto-Grauváquico), formada, na generalidade, por alternâncias de bancadas de 
xistos e metagrauvaques, de idade câmbrica a ediacariana, sobre a qual assentam 
discordantemente depósitos de cobertura de natureza continental, datados do Miocénico ao 
Pliocénico. No local de instalação da barragem aflora a unidade “Conglomerados Arcósicos de 
Cabeço do Infante”, que é constituída por uma sucessão de areias finas feldspáticas, por vezes 
silto-argilosas, intercaladas de argilas e siltes arenosos. Esta sequência está estruturada em 
estratos sub-horizontais, de espessura variável de cerca 0,5 a 5m, com geometria lenticular. 

Do ponto de vista tectónico, o substrato mais antigo da região foi afectado por deformação 
dúctil varisca, que se manifesta principalmente pela presença de dobras nos metassedimentos 
do Grupo das Beiras com vergência, na generalidade para NE; estas dobras desenvolvem-se a 
todas as escalas e apresentam, na generalidade, direcção NW-SE com clivagem xistenta e, 
ocasionalmente, de fractura, de plano axial. Nas litologias do Grupo das Beiras, há ainda 
evidências de uma fase anterior (pré-varisca), com orientação NE-SW, mas sem clivagem 
associada. A deformação frágil que afecta o soco, na generalidade tardi-varisca, é localmente 
reactivada durante o Alpino ou mesmo no Quaternário, como por exemplo a falha do Ponsul e a 
de Segura, de orientação NE-SW e WSW-ENE a SW-NE, respectivamente. 
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Do ponto de vista geomorfológico, a região situa-se no bordo sul da Cordilheira Central 
Portuguesa, que está organizada numa estrutura de blocos tectónicos “em escada”, 
progressivamente de menor altitude para sul, com orientação geral NE-SW a ENE-WSW. O 
local da implantação da barragem caracteriza-se por um modelado suave, no geral aplanado, o 
que permite o desenvolvimento de cursos de água em vales abertos e amplos na cobertura 
detrítica cenozóica. 

Do ponto de vista hidrogeológico, a região envolvente à barragem é pobre em recursos hídricos 
subterrâneos e caracterizada, na generalidade, por aquíferos porosos de muito baixa 
produtividade. Junto ao local da barragem não foram reconhecidas nascentes nem furos para 
extracção de água. 

Em relação aos recursos geológicos, não foram identificados recursos metálicos/energéticos 
nem minerais não metálicos relevantes, susceptíveis de virem a interferir com o projecto acima 
mencionado; não foram também reconhecidos recursos geológicos de valor conservacionista 
relevantes, que poderiam interferir com o projecto acima referido. 

Em relação à sismicidade, a região integra a zona C (Risco médio) do Regulamento de 
Segurança e Acções para Estruturas, Edifícios e Pontes (RSAEEP), à qual corresponde um 
coeficiente de simicidade de 0,5 e onde são previsíveis intensidades sísmicas máximas de V. 

Do ponto de vista da neotectónica, deve-se dar particular atenção às estruturas com 
movimentação activa (falhas do Ponsul e de Segura) que ocorrem junto à área em análise. A 
falha do Ponsul, de direcção NE-SW, segundo Cabral (1995) mostra evidências de actividade, 
tendo se identificado uma taxa média de deslizamento de 0,026 a 0,065 mm/ano nos últimos 2 
a 2,5 milhões de anos, considerando deslocações acumuladas de 65 a 135m. A falha de 
Segura é caracterizada por muito baixa actividade, tendo-se estimado uma magnitude máxima 
de 7,1 e um intervalo de recorrência de 40 000 a 60 000 anos (Dias et al., 1993). 

A identificação e avaliação de impactes ambientais, bem como as medidas de minimização, 
valorização e monitorização, preconizadas no EIA e constantes do Anexo 2, são de carácter 
generalista e adequadas à situação, quer na fase de construção quer na fase de exploração da 
referida barragem.  

No que se refere à Qualidade do Ar no âmbito da caracterização da situação de referência o 
EIA apresenta uma análise qualitativa tendo por base os dados de qualidade indicados no 
estudo “Avaliação Preliminar da Qualidade do Ar em Portugal, no âmbito da Directiva 
1999/30/CE – SO2, NO2, NOx, PM10 e Pb“, publicado no ano de 2000 pelo Ministério das 
Cidades, Ordenamento de Território e Ambiente, onde se conclui que as concentrações dos 
poluentes em questão, para a área de estudo, são reduzidas pelo que a qualidade do ar é boa. 

Contudo, não é apresentada qualquer referência aos dados da qualidade do ar monitorizados 
em contínuo na Zona Centro Interior desde 2003, da qual, a área de implementação da 
barragem do Couto da Piçarra faz parte integrante. A área em questão assume características 
em termos da qualidade do ar do tipo regional de fundo, isto é, trata-se de uma zona que não 
sofre a influência directa de fontes poluidoras, quer de origem automóvel, quer industrial. Estas 
características, são em tudo semelhante à das áreas de localização das estações da qualidade 
do ar de Salgueiro (Fundão) e Fornelo do Monte (Vouzela), pelo que as conclusões obtidas da 
análise dos dados medidos nestas estações, será a mesma para a área de estudo. Assim, pode 
definir-se, de um modo geral, que a qualidade do ar na zona de intervenção é boa, havendo 
apenas a registar, pontualmente, situações de excedência ao valor limiar de informação à 
população no caso do ozono e, muito raramente, situações de ultrapassagem ao valor limite de 
partículas. 

O impacte negativo, relativo à qualidade do ar, resultante da implementação do projecto, tanto 
na fase de construção como na fase de funcionamento da barragem do Couto da Piçarra, deve-
se fundamentalmente à emissão difusa de partículas (PM10). Estas emissões estão 
directamente associadas às actividades e acções previstas com a fase de construção, 
nomeadamente trabalhos de desmatação, escavação e movimentação de terras. 

Salienta-se que, tal como referido no EIA, a área de obra e os locais de depósitos de 
escombros resultante das escavações, bem como o trajecto dos camiões da zona de obra para 
os locais de deposição de materiais sobrantes, se encontram afastados dos núcleos 
habitacionais existentes na zona. Assim, o grau de exposição da população, da envolvente, aos 
poluentes atmosféricos originados na fase de construção, pode ser considerado reduzido. 
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Face ao exposto, é de referir que relativamente ao descritor qualidade do ar, os impactes 
ambientais gerados, estão afectos à fase de construção da barragem, são negativos e 
temporários, contudo, de magnitude reduzida. Consideram-se, por isso, adequadas as medidas 
de minimização preconizadas no EIA e constantes do Anexo 2. 

No que se refere ao Ambiente Sonoro, não obstante a localização da povoação mais próxima 
(5 km) foram efectuadas medições acústicas no local de implantação do projecto, 
designadamente, designadamente na proximidade de receptores sensíveis.  

De acordo com as medições efectuadas registaram-se valores de LAeq entre 40,4 e 43,2 dB(A), 
no período diurno, entre 41,8 e 44,1 dB(A), no período entardecer e entre 38,2 e 40,1 dB(A), no 
período nocturno. Segundo o EIA as fontes sonoras existentes no local são naturais, tráfego 
rodoviário, gado e funcionamento de equipamentos agrícolas. 

De acordo com o EIA a classificação de zonas não está ainda definida em instrumentos de 
planeamento territorial no concelho de Idanha-a-Nova. 

Em termos de avaliação de impactes o EIA refere que os impactes decorrem das operações 
previstas na fase de construção e da circulação de veículos pesados afectos à obra, contudo 
estes impactes serão temporários, reversíveis e minimizáveis e pouco significativos, devendo 
ser implementadas as medidas preconizadas no EIA e constantes do Anexo 2. Na fase de 
exploração não são expectáveis impactes. 

Relativamente aos Sistemas Ecológicos tendo em consideração as características da área de 
implantação do projecto e da sua envolvente, conclui-se que os impactes identificados são 
aceitáveis do ponto de vista da conservação da natureza e da biodiversidade, devendo ser 
implementadas as medidas de minimização, valorização e compensação dos impactes 
identificados, apresentadas no EIA bem como outras medidas propostas pela CA, que se 
indicam no Anexo 2. 

Relativamente ao Uso do Solo, segundo o EIA, a caracterização da área de estudo, no que 
respeita ao Uso do Solo, foi elaborada com base na cartografia de ocupação do solo do CNIG – 
Centro Nacional de Informação Geográfica e na interpretação de fotografia aérea recente. 

De acordo com a transposição da referida cartografia apresentada no EIA, a totalidade da área 
em estudo corresponde a área agrícola (nomeadamente área de pastagem de ovinos). Verifica-
se igualmente a afectação da galeria ripícola da Ribeira dos Lentiscais e seus afluentes, na 
zona da albufeira e no local de implantação da Barragem.  

O processo de construtivo da barragem, a exploração de manchas de empréstimo e a 
implantação do estaleiro, afectarão os usos actuais do solo nas áreas que irão ser ocupadas. 
Estas acções, com excepção do estaleiro, ficam, de acordo com o EIA, circunscritas no máximo 
à zona a submergir, evitando-se a necessidade de recuperar áreas e reduzindo os impactes no 
solo. 

O estaleiro será localizado sobre uma área agrícola, sendo os impactes gerados negativos, 
temporários e minimizáveis. 

De acordo com a Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, dada a possibilidade 
de interferências com áreas agrícolas, deverá ser consultada a Direcção Regional de 
Agricultura e Pescas do Centro. 

O acesso à barragem far-se-á através de caminhos rurais existentes, que eventualmente 
poderão ser alvo de reabilitação, pelo que se considera que o impacte gerado será reduzido ou 
nulo. 

Na fase de enchimento e exploração, a perda dos terrenos actualmente existentes devido à 
submersão dos mesmos, constitui um impacte negativo irreversível. 

A área agro-pecuária (11,9 hectares) constitui a classe de uso de solo dominante nesta área 
pelo que é esta a classe que será afectada pelo projecto da Barragem. 

A vegetação ripícola (0,7 hectares) é pouco significativa ocorrendo exclusivamente na 
envolvente das linhas de água. 

Conclui-se que, na fase de construção, os impactes mais relevantes ao nível deste descritor, se 
devem à ocupação do solo pela construção e pela desmatação das área a inundar.  
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Na fase de exploração os impactes no uso do solo já se encontram instalados verificando-se a 
recuperação do solo ocupado com a instalação do estaleiro. 

Concorda-se com as medidas de minimização propostas no EIA e constantes no Anexo 2. 

Ao nível do factor ambiental Sócioeconomia, a área do projecto localiza-se na freguesia de 
Idanha-a-Nova, pertencente ao concelho de Idanha-a-Nova, sub-região da Beira Interior Sul. 

O concelho de Idanha-a-Nova, de acordo com o Censo de 2001 apresenta uma população de 
11 659 habitantes e tem uma área de 1 412.73 km2. A população distribui-se essencialmente 
pelas sedes de freguesia. 

A freguesia onde e insere o projecto apresenta um crescimento positivo ainda que ténue 
(Censo 1991 e 2001), contrariando o crescimento negativo do concelho a que pertence. O 
crescimento da freguesia, sede do concelho, deve-se provavelmente à deslocação da 
população de zonas mais rurais e mais isoladas para a sede do concelho 

Ao nível da estrutura etária, o envelhecimento da população, é evidente nos dados do INE, para 
o concelho de Idanha-a-Nova. O número de pessoas idosas é muito significativo face às 
restantes classe etárias. 

Contrariar esta tendência passará sempre pelo aparecimento de factores externos que originem 
um afluxo populacional de população jovem/activa, o que só será possível com uma dinâmica 
económica mais pujante, capaz de atrair e fixar populações designadamente de menor idade. 

Ao nível de serviços, a população encontra-se, quase na totalidade, servida por abastecimento 
de água, rede de saneamento de águas residuais e recolha de resíduos sólidos. 

Quanto ao emprego, a zona onde se insere o projecto apresenta taxas de desemprego 
moderadas a elevadas como se pode observar no quadro I (fonte: EIA). 

 

Quadro 3 - Evolução da taxa de actividade e desemprego 

O concelho de Idanha-a-Nova apresenta uma taxa de actividade inferior da NUT II e da NUT III 
onde se insere e a taxa de desemprego mais alta das unidades territoriais estudadas, o que 
poderá conduzir a fenómenos de migração e consequente diminuição e envelhecimento da 
população. Esta situação só poderá ser contrariada com a criação de novos empregos e novas 
oportunidades que fixem a população. 

A população activa empregada encontra-se distribuída pelos sectores de actividade de acordo 
com o quadro II (fonte: EIA). 

 

Quadro 4 - Distribuição da População Residente Empregada por Sector de Actividade 

Dos valores apresentados, verifica-se uma diminuição acentuada da importância do sector 
primário quer seja a nível de NUT quer seja a nível concelhio. A diminuição da população 
empregada no sector primário é compensada, fundamentalmente, com um aumento 
significativo do peso do sector terciário. 
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É no entanto de notar que, o concelho em estudo apresenta ainda uma elevada percentagem 
de empregos no sector primário ao contrário das NUT II e NTU III onde se insere, o que 
demonstra o carácter rural da área onde se pretende implantar o projecto. 

A fase de construção prolongar-se-á por um período de cerca de meio ano e terá impacte 
positivo temporário ao nível da demografia com aumento da população presente, do emprego 
com a criação de alguns postos de trabalho (ainda que temporários) e ao nível das actividades 
económicas dada a necessidade de um contingente permanente de quadros técnicos e 
trabalhadores da obra. 

Nesta fase verificar-se-ão também alguns impactes negativos pouco significativos, 
nomeadamente com o aumento de tráfego devido ao transporte de materiais e de trabalhadores 
e ocupação temporária de terrenos.   

Na fase de exploração, com o enchimento da albufeira, alguns dos impactes da fase de 
construção, assim como a alteração dos actuais usos do solo, assumirão forma definitiva. 

Também em termos demográficos e das actividades económicas e emprego se verificará um 
impacte positivo pouco significativo devido à presença de um número reduzido de técnicos 
envolvidos em operações que asseguram operações de controlo e de manutenção dos 
equipamentos instalados. 

Para o funcionamento dessa área de regadio será necessário um número de trabalhadores 
permanentes e mais alguns temporários, gerando, ainda que indirectamente, um impacte 
positivo ao nível deste descritor. 

O facto de este projecto (criação da reserva de água) viabilizar a instalação de 242 hectares de 
olival super Intensivo onde, segundo o EIA, é esperada uma produção média de 10270 kg/ha 
de azeitona o que corresponderá a um rendimento médio por hectare de 1891.19€/há, irá ainda 
gerar um aumento do produto regional induzindo, assim, um impacte positivo na economia 
local. 

Considera-se por isso que o projecto terá, ao nível da sócioeconomia um impacte positivo muito 
significativo. 

No que concerne ao descritor Património concorda-se com a metodologia para elaboração da 
vertente patrimonial do EIA, que assentou em duas fases:  

1. Pesquisa documental, com a consulta dos inventários patrimoniais das entidades da 
tutela, consulta de bibliografia especializada de âmbito local e regional e Planos de 
ordenamento do território. Foram ainda efectuados levantamentos toponímicos e 
fisiográficos, a partir da CMP à escala 1:25 000; 

2. Trabalho de campo que consistiu em duas fases:  
a) Relocalização dos dados identificados aquando da pesquisa bibliográfica e dos 

indícios toponímicos e fisiográficos; 
b) Prospecção sistemática da área de implantação do projecto. 

Como resultado dos trabalhos não foram identificadas ocorrências patrimoniais na Área de 
Incidência Directa do projecto. Ressalve-se porém que as características morfológicas e 
litográficas da área fazem crer tratar-se de um potencial local de aprovisionamento de matérias 
primas em época Pré-Histórica, nomeadamente nas margens do vale, onde a abundância de 
material lítico é maior. 

No que se refere à avaliação de impactes, não se prevêem impactes patrimoniais negativos no 
decurso da execução deste projecto, não existindo condicionalismos patrimoniais à sua 
realização. 

Em termos de Medidas de Minimização, considera-se que, genericamente, as medidas de 
minimização preconizadas no EIA são adequadas, mas que carecem de reformulação em 
alguns aspectos. Deste modo deverão implementar-se as medidas que se indicam no Anexo 2. 

No que se refere à área do projecto de olival super-intensivo, identificado com um projecto 
associado, embora independente e não sujeito a AIA, deverá proceder-se ao acompanhamento 
arqueológico de todas as acções que impliquem revolvimento de terras. 
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Em termos de Ordenamento do Território o projecto localiza-se no concelho de Idanha-a-
Nova que dispõe de Plano Director Municipal (PDM) ratificado pela Resolução do Conselho de 
Ministros (RCM) nº 43/94 publicado no Diário da República nº 193 de 22.08.95 posteriormente 
alterado pelas Declarações nº 28/2001 e nº 4/2004. 

A carta da REN, concelhia, foi aprovada em 1995 através da R.C.M. nº 125/95 publicada no 
Diário da República nº 257, I Série B de 07.11.95. 

Na planta de “outras condicionantes” do PDM de Idanha-a-Nova não se regista a ocorrência de 
qualquer condicionante, para a área do projecto, para além de RAN e REN. 

O projecto em estudo não se encontra inserido em qualquer área protegida ou sítio classificado 
da Rede Natura. 

De acordo com o PDM de Idanha-a-Nova verifica-se que a área em causa abrange “Espaço 
Agrícola de Produção – RAN” e “Espaços Agro-florestais”. 

De acordo com as disposições regulamentares daquele PDM e, embora não seja de forma 
muito clara abordada a compatibilidade do projecto, verifica-se que estes espaços se mostram 
vocacionados para finalidades agrícolas, e que poderão ser objecto de medidas de reconversão 
agrária.  

No caso concreto, o proponente pretende a instalação de um olival super intensivo. Para tal, 
necessita de criar uma reserva de água que lhe permita fazer a rega do olival e sem a qual não 
será possível o regime super intensivo. Considera-se, por isso, que o projecto em avaliação se 
insere nas medidas de reconversão agrária.  

Relativamente aos Espaços Agrícolas de Produção – RAN deverá ser consultada a entidade 
responsável por esta matéria, ou seja a DRAP Centro. 

No que se refere à REN, a área assinalada para a localização da albufeira sobrepõe-se 
parcialmente a áreas da REN, nos ecossistemas “Leitos dos cursos de água e zonas 
ameaçadas pelas cheias ” e “Cabeceiras de linhas de água”. 

Quantos aos aspectos relacionados com a compatibilidade com o Regime Jurídico da REN, 
verifica-se que de acordo com o nº 7 do art.º 24 do D.L. nº 166/2008, de 22 de Agosto (RJREN) 
“quando a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte 
ambiental ou de avaliação de incidências ambientais, a pronuncia favorável da comissão de 
coordenação e desenvolvimento regional no âmbito desses procedimentos compreende a 
emissão de autorização”. 

No entanto, no preâmbulo do citado diploma, é referido que “as infraestruturas hidráulicas são 
excluídas do elenco de usos e acções interditos, subordinando-se a sua realização ao disposto 
na Lei da Água e respectiva legislação complementar e regulamentar e aos condicionalismos 
que possam vir a resultar da aplicação do presente Decreto-Lei”. 

Assim, o projecto, em causa, é compatível com áreas de REN, uma vez que está excluído dos 
usos e acções interditas na mesma. 

Em conclusão, afigura-se-nos que foram tomados em consideração os aspectos relevantes 
para a matéria em causa quer em termos de Ordenamento do Território quer no que se refere 
às servidões e restrições de utilidade pública em presença. 

 

7. SÍNTESE DOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A Consulta Pública (CP) decorreu durante 21 dias úteis, desde o 19 de Maio a 18 de Junho de 
2010. 

No âmbito da consulta pública foram recebidos dois pareceres provenientes da Direcção Geral 
de Energia e Geologia e da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro. 

Embora tenha sido elaborado um Relatório da CP, para o qual se remete para uma análise 
mais detalhada, apresenta-se, de seguida, uma síntese das posições expressas nos pareceres, 
bem como propostas, alterações e sugestões. 
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A Direcção Geral de Energia e Geologia refere não haver sobreposição da área do estudo com 
áreas afectas a recursos geológicos, com direitos concedidos ou requeridos, pelo que não se 
opõe à implementação do projecto em causa. 

A Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro considera que: 

• Os solos abrangidos pelo projecto em avaliação são pobres e sem aptidão agrícola ou 
com aptidão agrícola reduzida; 

• No que se refere ao Uso do Solo, verifica-se a predominância de áreas agrícolas, com 
predominância de pastagens; 

• Uma pequena área de RAN é intersectada pelo projecto em análise. Como tal, deverá 
ser consultada a Comissão Regional da Reserva Agrícola; 

• O projecto encontra-se na área do PDM de Idanha-a-Nova, intersectando Espaços Agro-
Florestais e Espaços Agrícolas de Produção; 

• O Plano de monitorização da qualidade da água apresentado garante a necessidade de 
verificação do referido parâmetro por campanha. 

Foi, ainda, recebido um parecer da Autoridade Florestal Nacional, que por lapso não foi 
integrado no relatório da CP, que se anexa (Anexo 4) que refere que deverão ser preservados 
integralmente os sobreiros e azinheiras. 

 

8. CONCLUSÃO 

O projecto localiza-se na propriedade privada do Couto da Piçarra, na freguesia e concelho de 
Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco. 

O projecto da Barragem do Couto Piçarra tem como objectivo a criação de uma reserva de 
água para a criação de uma nova área de regadio com cerca de 242 ha (cultura de olival em 
regime super-intensivo), a partir do armazenamento da água disponível na ribeira dos 
Lentiscais, durante a época de chuvas. 

A barragem será ligada por uma conduta à charca dos Lentiscais (existente), com um diâmetro 
de aproximadamente 315 mm, onde já se encontra instalado um sistema de bombagem que 
assegurará a rega, gota a gota, do olival intensivo.  

Relativamente ao Ordenamento e Condicionantes, considera-se que existe compatibilidade do 
projecto com o PDM. De acordo com as disposições regulamentares do PMOT e, embora não 
seja de forma muito clara abordada a compatibilidade do projecto, verifica-se que estes 
espaços se mostram vocacionados para finalidades agrícolas, e que poderão ser objecto de 
medidas de reconversão agrária.  

No caso concreto, o proponente pretende a instalação de um olival super intensivo. Para tal, 
necessita de criar uma reserva de água que lhe permita fazer a rega do olival e sem a qual não 
será possível o regime super intensivo. Considera-se, por isso, que o projecto em avaliação se 
insere nas medidas de reconversão agrária.  

Ao nível dos restantes factores ambientais apreciados verifica-se que ocorrerão impactes 
positivos e negativos com a construção deste projecto. 

Em termos de impactes positivos, ao nível da demografia com aumento da população presente, 
do emprego com a criação de alguns postos de trabalho (ainda que temporários) e ao nível das 
actividades económicas dada a necessidade de um contingente permanente de quadros 
técnicos e trabalhadores da obra.  

Considera-se, ainda, que o facto de este projecto (criação da reserva de água) viabilizar a 
instalação de 242 hectares de Olival Super Intensivo onde, sendo expectável uma produção 
média de 10270 kg/ha de azeitona, o que corresponderá a um rendimento médio por hectare de 
1891.19€/ha, irá ainda gerar um aumento do produto regional induzindo, o que se traduz num 
impacte positivo na economia local. 

Os impactes negativos estão associados, na fase de construção, ao aumento de tráfego devido 
ao transporte de materiais e de trabalhadores e ocupação temporária de terrenos.  

No que se refere aos recursos hídricos superficiais, ocorrerão na fase de construção impactes 
negativos resultantes da desmatação, das acções de construção e da abertura de acessos e 
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movimentação de terras, que se reflectirão essencialmente na deterioração da qualidade da 
água da ribeira dos Lentiscais devido às águas de escorrência provenientes dessas áreas 
terem elevado teor em sedimentos. Os impactes gerados são negativos, mas pouco 
significativos se forem implementadas medidas de minimização, tais como acções preventivas e 
de boa gestão ambiental, nomeadamente a realização da obra durante o semestre seco. 

Em termos de disponibilidades hídricas, e dado que a área de drenagem interceptada pela 
barragem tem apenas 3,100 Km2, considera-se que os impactes da barragem no regime 
hidrológico da ribeira para jusante são negativos, mas pouco significativos.  

Pelo exposto, a CA considera que deverá ser emitido parecer favorável ao projecto 
condicionado ao cumprimento das condicionantes, medidas de minimização e monitorização, 
constantes do Anexo 2. 
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ANEXO 1 - PLANTA DA IMPLANTAÇÃO DO PROJECTO 
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ANEXO 2 – CONDICIONANTES, DOCUMENTOS A APRESENTAR À AUTORIDADE DE AIA, 
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

CONDICIONANTES 
1. Obtenção de parecer favorável da DRAPC no que respeita à ocupação de solos da RAN, 

devendo para tal ser consultada esta entidade. 

ELEMENTOS A ENTREGAR À AUTORIDADE DE AIA PREVIAMENTE AO 

LICENCIAMENTO: 
1.  Características gerais da tubagem da conduta entre a barragem e a charca. 

2. Comprovativo da ARH do Tejo do pedido de título de utilização para a charca. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  
Gerais 

Todas as medidas referentes à fase de construção deverão ser integradas no Caderno de 
Encargos da obra. 

1. Executar as medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de 
Construção, disponível no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, 
designadamente: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53. 

2. Programar as obras: para que na fase de limpeza e movimentação geral de terras para a 
execução das obras, onde se verifiquem acções que envolvem a exposição de solo a nu 
(desmatação, limpeza de resíduos e decapagem da terra vegetal) ocorra preferencialmente 
no período seco. A programação das obras de modo a não coincidir com a época das 
chuvas permite evitar, com razoável eficiência os riscos de erosão, transporte de sólidos e 
sedimentação. Caso contrário, deverá o empreiteiro adoptar as necessárias providências 
para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade 
erosiva. 

3. Não eliminar os recursos naturais existentes na área em redor à albufeira, devendo ser 
salvaguardada uma faixa ao longo da margem com 3 m de largura medidos abaixo do 
NPA. 

4. As manchas de empréstimo necessárias para a remoção de material para a construção da 
barragem, estas localizar-se-ão dentro da área da futura barragem, ficando posteriormente 
submersas 

5. A execução de acções poluentes deve ser restrita aos locais do próprio estaleiro. 
Determinadas acções como a limpeza das máquinas e o enchimento dos camiões com 
combustíveis e outros materiais, devem ser realizadas em locais impermeabilizados e onde 
seja possível fazer a sua recolha e armazenagem. 

6. Implantação dos postos de abastecimento de combustível em locais impermeabilizados, 
com bacia de retenção de derrames acidentais e, se possível, cobertos. 

7. Sempre que se venha a verificar a necessidade de criar novos acessos, deverá reduzir-se 
ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação, a afectação de 
culturas, as movimentações de terras, a afectação de áreas RAN e REN. Deverá evitar-se, 
na criação de novos acessos, a destruição de vegetação ripícola e a destruição de 
vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico. 

8. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desactivados, 
procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação, através 
da descompactação do solo. 
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9. As intervenções a efectuar (desmatação, decapagem, movimentação de terras, circulação 
e parqueamento de veículos e máquinas) devem restringir-se à área de intervenção 
definida, delimitada por meio de piquetagem e processar-se, de modo a evitar a afectação 
suplementar de solos e respectivos usos. 

10. Os solos mais férteis (aluviossolos e coluviossolos) localizados na zona a inundar poderão 
ser armazenados e acondicionados para a sua posterior utilização na fertilização de 
superfícies onde venha a ser necessária a colocação de vegetação 

11. Os solos vegetais, removidos dos locais de escavação, não poderão ser misturados com 
outros materiais inertes produzidos. 

12. Reposição e deposição temporária de materiais inertes e dos restantes resíduos vegetais 
resultantes de escavações, em locais adequados 

13. Os resíduos vegetais resultantes da decapagem do solo nas zonas a serem 
intervencionadas e na zona que ficará submersa não poderão ser enterrados ou 
depositados na albufeira ou próximo de cursos de água, ou em zonas onde possam vir a 
provocar a degradação da qualidade da água. 

Fase de construção  

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

14.  Garantir o controle de resíduos ou arrastamento de sólidos em suspensão para as 
Ribeiras existentes, caso se verifique que estas estejam tenham algum caudal, uma vez 
que se tratam de linhas de água de carácter torrencial.  

15. Dotar as áreas de construção da barragem e outras infraestruturas de dispositivos de 
controlo de escorrências, de modo a evitar o arrastamento para as ribeiras existentes, de 
sólidos em suspensão ou outros poluentes originados na construção. 

16. Na zona de estaleiro, estabelecer condições de controlo das águas pluviais e águas 
residuais, de modo a que não possam dar origem à introdução de poluentes nas ribeiras 
existentes. 

17. No sentido de prevenir a degradação da qualidade da água da albufeira nos primeiros anos 
do seu enchimento deverá proceder-se à desmatação e limpeza prévia da área a inundar 
através do corte ou arranque de arbustos (caso existam). A remoção dos produtos 
resultantes da desarborização e desmatação deve ser efectuada para locais protegidos 
das cheias e situados fora dos limites da albufeira. 

18. A desmatação deve ser realizada do seguinte modo: 

� durante a estiagem, 

� durante o mais curto período possível e imediatamente antes do enchimento, 
não deixando que o terreno decapado seja mantido exposto às chuvas por 
períodos longos. 

� de forma progressiva, por faixas, das cotas mais baixas para as mais altas, 
acompanhando o período previsível de enchimento da albufeira e assim 
reduzindo ao máximo o período de exposição dos solos,  

� de jusante para montante, 

� ter apenas lugar até uma cota inferior a 3 m do NPA, deixando o máximo de 
coberto na zona de maior variação e assim mantendo a protecção dos solos 
no máximo tempo possível. 
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GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

19. Execução de medidas preventivas, nomeadamente o saneamento prévio de todas as 
situações pontuais de instabilidade potencial de massas rochosas muito fracturadas ou de 
blocos isolados soltos que venham a ser postos em evidência nas encostas, após a 
desmatação necessária à execução das obras e da desmatação e limpeza da zona a 
inundar pela albufeira.  

Se necessário, sobretudo nas encostas vizinhas da barragem, deverá proceder-se a obras 
de consolidação se forem detectadas situações de instabilidade potencial de massas 
rochosas com volume elevado. 

20. Obtenção dos inertes para a construção da barragem no local já previsto no presente 
EIA, correspondente à exploração de manchas de empréstimo no local a inundar pela 
albufeira. 

SOLOS E USO DO SOLO 

21. Os trabalhos de movimentação de máquinas deverão ser executados, na medida do 
possível, segundo as curvas de nível diminuindo os efeitos erosivos das águas de 
escorrência. 

22. Remoção dos solos orgânicos mais espessos no fundo do vale antes do enchimento de 
barragem, de modo a poderem ser reutilizados em áreas de recuperações paisagísticas na 
exterior da barragem, acessos e envolvente do plano de água. 

QUALIDADE DA ÁGUA 

23. Dotar as áreas de construção da barragem e outras infraestruturas de dispositivos de 
controlo de escorrências, de modo a evitar o arrastamento para as ribeiras existentes, de 
sólidos em suspensão ou outros poluentes originados na construção. 

24. Na zona de estaleiro, estabelecer condições de controlo das águas pluviais e águas 
residuais, de modo a que não possam dar origem à introdução de poluentes nas ribeiras 
existentes. 

25. No sentido de prevenir a degradação da qualidade da água da albufeira nos primeiros 
anos do seu enchimento deverá proceder-se à desmatação e limpeza prévia da área a 
inundar através do corte ou arranque de arbustos (caso existam). A remoção dos produtos 
resultantes da desarborização e desmatação deve ser efectuada para locais protegidos das 
cheias e situados fora dos limites da albufeira. 

QUALIDADE DO AR 

26. Humidificação antes do transporte dos materiais que possam originar poeiras ao longo 
das estradas públicas e povoações. Proceder em complemento e caso necessário, ao 
acondicionamento de cargas, por forma a não originar o empalhamento de resíduos ao 
longo das estradas. 

27. Nas zonas e locais em que haja probabilidade de emissões de partículas, 
nomeadamente nos locais de movimentações de terras, fazer a rega regular dessas 
superfícies, em particular nas zonas expostas ao vento. 

AMBIENTE SONORO 

28. Para além do cumprimento dos cuidados gerais mencionados na Fase Prévia à Obra, 
pode verificar-se a necessidade de reduzir os níveis sonoros, de acordo com o estabelecido 
no Artigo 11º do Regulamento Geral do Ruído. Nestas circunstâncias poderão ser 
consideradas algumas medidas de minimização que só se consideram necessários em 
relação às fontes novas e aos desmontes, pois as características da área de intervenção 
não justificam medidas específicas: 

• Em termos de fontes móveis, necessárias à execução de uma obra de construção 
civil, podem considerar-se de 2 tipos: veículos pesados que transportam materiais e 
equipamentos, usando as vias de tráfego existentes, e as máquinas que, no espaço da 
obra, se movimentam de um lado para o outro, inviabilizando o seu encapsulamento. 
Para estas situações, as medidas de minimização só poderão passar pela distribuição 
adequada destas actividades ao longo do dia, de forma a reduzir possíveis impactes; 
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• As situações em que estejam previstos desmontes, recorrendo a cargas 
explosivas, deverão ter lugar em horário de menor sensibilidade para as povoações 
mais próximas, tornando-se indispensável que, com a devida antecedência, as 
populações sejam informadas da data e local da ocorrência. 

FACTORES ECOLÓGICOS 

29. O estaleiro deverá situar-se preferencialmente na área a imergir; 

30. Preservar integralmente os sobreiros e azinheiras. Caso ocorram exemplares de 
azinheira Quercus rotundifolia na área a inundar ou na área de implantação do olival, 
devem os mesmos ser transplantados para a zona limítrofe da área de montado. 

31. O material vegetal a remover da área a inundar deveria ser estilhaçado e espalhado 
sobre os solos orgânicos a reutilizar em áreas de recuperações paisagísticas no exterior da 
barragem, acessos e envolvente do plano de água; 

32. Planeamento cuidadoso das áreas de estaleiros em zona emersa, de modo a prevenir 
danos sobre as formações mais sensíveis e a planear a reposição das áreas afectadas. 

33. Quando realizada, a desmatação/desarborização deverá ser realizada das cotas mais 
baixas para as mais altas e de sul para norte, de modo a direccionar os indivíduos, para 
áreas com habitats adequados (ribeiras adjacentes) e que sirvam de eventual futura fonte 
de recolonização 

34. Renaturalização das áreas do estaleiro após a construção, com utilização de espécies 
autóctones. 

35. Manutenção do montado de azinho situado na propriedade. 

PAISAGEM 

36. No final da construção, efectuar o revestimento vegetal com os três estratos de 
vegetação (herbáceo, arbustivo e arbóreo) efectuado com recurso a espécies da flora local 
dos locais onde sejam localizados os estaleiros e as áreas afectadas durante a construção 
da barragem que ficam emersas. 

PATRIMÓNIO 

37. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática, após desmatação, de forma a 
colmatar lacunas de conhecimento, bem como das áreas de estaleiros, de depósitos 
temporários e empréstimos de inertes, caso se situem fora das áreas já prospectadas; 

38. Acompanhamento arqueológico integral, por arqueólogo especialista em Pré-História e 
na identificação de materiais líticos deste período, de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e 
empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases 
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação. O 
acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que, se existir mais que uma frente 
de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o acompanhamento de todas as 
frentes.  

39. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar também a 
adopção de medidas de minimização complementares específicas (registo documental, 
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Os achados móveis efectuados no 
decurso destes trabalhos deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo 
de tutela. 

40. Se, na fase de construção ou na fase preparatória, forem encontrados vestígios 
arqueológicos, as obras serão suspensas nesse local, ficando o Dono da Obra obrigado a 
comunicar de imediato ao IGESPAR.I.P as ocorrências com uma proposta de medidas de 
minimização a implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios 
arqueológicos a serem afectadas têm que ser integralmente escavadas.  

41. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 
arqueológico da obra devem ser, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor 
patrimonial, conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de 
conservação. 
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42. As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em 
Fichas de Acompanhamento. 

43. No decorrer do Acompanhamento Arqueológico poderão ser realizados relatórios 
mensais e um relatório final, consoante a dimensão e a duração de projecto. 

Fase de exploração 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

44. Controle do eventual esvaziamento da albufeira do Couto da Piçarra fazendo 
preferencialmente as descargas de fundo de forma lenta e durante o período de Inverno, de 
modo a que a água a descarregar seja de melhor qualidade e cause o mínimo de efeitos na 
linha de água existente. 

45. Controlo e gestão flexível das descargas de fundo, quer em magnitude quer em 
duração e frequência temporal tendo em consideração o estado do ecossistema. A 
adequada utilização das descargas de fundo, num programa tomando em consideração os 
factores de equilíbrio e de impacte também a jusante, permitirá diminuir a camada anóxica, 
intervir nas temperaturas da água e na qualidade das águas. 

GEOLOGIA 

46. Monitorizar, através de registo permanente, as ocorrências sismológicas que venham a 
ocorrer na zona de influência, avaliando a sua origem. 

47. Realização de acções de vistoria regular do estado dos taludes da zona de influência 
da albufeira, identificando eventuais situações de instabilidade decorrentes das descargas. 

48. As medidas pertinentes a adoptar dependem das situações específicas identificadas 
em cada caso e devem ser consideradas, no essencial, medidas de âmbito geotécnico, que 
são indispensáveis para uma adequada manutenção do empreendimento. 

GESTÃO DE RESÍDUOS 

49. Separação, recolha e encaminhamento para destino final adequado dos resíduos 
produzidos pelas operações de manutenção da Barragem, tendo em conta as suas 
características e classificação na Lista Europeia de Resíduos. 

SISTEMAS ECOLÓGICOS 

50. Adopção de medidas de replantação no caso de situações de erosão grave por 
decapagem ou desarborização / desmatação, devendo ser utilizados propágulos de origem 
local. 

51. Manutenção do montado de azinho situado na propriedade. 

52. A instalação e exploração do olival super-intensivo deve cumprir com as boas práticas 
agrícolas defendidas pelo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 
Pescas. 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Os relatórios da monitorização a efectuar devem cumprir a periodicidade fixada e ser 
submetidos à apreciação da Agência Portuguesa do Ambiente, na qualidade de Autoridade de 
AIA. 

QUALIDADE DOS SOLOS 

Este programa deve incluir os seguintes parâmetros:  

• Condutividade eléctrica (CE) da solução do solo (em pasta saturada);  

• Teor em sódio (Na);  

• Teor em magnésio (Mg);  

• Teor em potássio (K). 
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ANEXO 3 – PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS À CA 
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ANEXO 4 – PARECER DA AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL 

 

 

 




