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RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA
“Blocos de Rega Beringel - Beja”

1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do preceituado no artigo 14º do Decreto – Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, procedeu-se à
Consulta Pública do “Blocos de Rega Beringel - Beja ”

2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
Considerando que o Projecto se integra na lista do anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de
Maio alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a Consulta
Pública decorreu durante 25 dias úteis, entre o dia 5 de Agosto e o dia 9 de Setembro de
2011.
3. DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE CONSULTA
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:
o
o
o

Agência Portuguesa do Ambiente – APA
Câmara Municipal de Beja
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo

O Resumo Não Técnico foi disponibilizado para consulta nas seguintes freguesias:
o
o
o
o

Junta de Freguesia de Mombeja
Junta de Freguesia de Santa Clara de Louredo
Junta de Freguesia de Santiago Maior
Junta de Freguesia de São Brissos

4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por
meio de:
- Afixação de Anúncios na Câmara Municipal e Juntas de Freguesia acima referidas;
- Publicação de um anúncio, envio de RNT e de nota de imprensa para o Correio da Manhã
- Envio de nota de imprensa e RNT para os jornais, revista e rádios que constam no Anexo I
- Divulgação na Internet no site da APA com anúncio e RNT.
- Envio de ofício circular e RNT às entidades constantes no Anexo I.
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5. SÍNTESE DO PROJECTO
“O Projecto dos Blocos de Rega de Beringel-Beja está incluído no Subsistema de Rega do
Alqueva (…), cuja água terá origem na albufeira de Alqueva, desenvolvendo-se na bacia
hidrográfica do rio Sado (nas bacias hidrográficas das ribeiras da Figueira e do Roxo) e
abrangendo uma pequena área que faz parte da bacia hidrográfica do Guadiana (nas bacias
hidrográficas das ribeiras de Odearça e de Terges).
Com a implantação dos Blocos de Rega de Beringel-Beja, (…), prevê-se beneficiar uma área
de 5 148 ha, pertencente ao concelho de Beja, permitindo uma substituição progressiva das
produções de sequeiro por culturas de regadio.
Os Blocos de Rega de Beringel-Beja dividem-se em quatro Blocos de Rega: Álamo, Beringel
Gravítico, Beringel Elevatório e Beja que perfazem 5 148,4 ha. A água para rega nos Blocos de
Beringel-Beja tem origem na Albufeira do Alvito onde, a partir de uma derivação do canal
Alvito-Pisão, se desenvolve o troço de ligação Pisão-Beja, em cerca de 10 km, até à albufeira
de Cinco Reis, passando pelos reservatórios do Álamo e Beringel. Desta forma, o Bloco do
Álamo, com uma área de 511,5 ha, é abastecido quer pelo Reservatório do Álamo, que recebe
a água a partir da conduta adutora Trigaches-Álamo na derivação do Adutor Alvito-Pisão, quer
pelo reservatório de Beringel, durante a fase de elevação dos caudais do reservatório do Álamo
para o reservatório de Beringel (Rede Primária). O Bloco de Beringel Gravítico tem como
origem de água o reservatório de Beringel, e abrange uma área de 1 614,9 ha.
Da mesma forma, o Bloco de Beringel Elevatório tem como origem de água o reservatório de
Beringel, abrangendo uma área de 501,0 ha, sendo beneficiado a partir da Estação Elevatória
de Beringel, localizada a jusante do reservatório de Beringel. O Bloco de Beja abrange uma
área de 2 521,0 ha, estando localizado a Oeste e Sudoeste de Beja, envolvendo a localidade
de Penedo Gordo e a EN 18, sendo limitado a Norte pelo IP8 e, a Sul, pela aldeia de Santa
Clara de Louredo. É beneficiado a partir de uma estação elevatória no pé da barragem de
Cinco Reis (Estação Elevatória de Beja), com apoio do Reservatório do Cerro (reservatório
terminal situado entre Penedo Gordo e Beja, junto à EN 18). A adução ao Bloco é feita ou a
partir da EE de Beja ou a partir do Reservatório, através de uma conduta única, bidireccional,
para toda a área.
O … Projecto de Execução dos Blocos de Rega de Beringel-Beja … inclui a Rede de Rega, a
Rede Viária, a Rede de Drenagem e, ainda, 2 (duas) Estações Elevatórias, 8 (oito) Estações
de Filtragem e um Reservatório.
BLOCO DE REGA

PRÉDIOS A BENEFICIAR

Bloco do Álamo

6

Bloco de Beringel Gravítico

27

Bloco de Beringel Elevatório

174

Bloco de Beja

110

A Rede Viária proposta é constituída por 4 caminhos com um desenvolvimento total de cerca
de 9 km com a distribuição…
Relativamente à Rede de Drenagem na área de estudo foram detectados locais onde era
necessário realizar uma intervenção, resultado de uma análise integrada das condições de
drenagem superficial e interna, assim como das características físicas das linhas de água em
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que foram analisadas: as secções médias, infra-estruturas existentes (passagens hidráulicas,
confluência, açudes, etc.), zonas de erosão e zonas com sinais de alagamento.
A Estação Elevatória de Beja localiza-se junto do pé de jusante da barragem de Cinco Reis e
tem como objectivo a elevação de água armazenada na albufeira de Cinco Reis para Rede de
Rega de Beja, a partir da qual se beneficiarão cerca de 2 500 ha.
Simultaneamente, a água também será elevada para um reservatório - Reservatório do Cerro
- - localizado no extremo oposto da conduta principal da rede de rega (conduta elevatória). A
localização e volume útil de armazenamento deste reservatório permitir-lhe-á abastecer
graviticamente a rede de rega do Bloco de Beja, durante 8 h no período de ponta, evitando a
utilização da estação elevatória durante esses períodos, prevendo-se que esta funcione
maioritariamente em horários de baixo custo energético (noite) e para enchimento do
reservatório.
…Foram definidas para os Blocos de Rega de Beringel-Beja, 8 Estações de Filtragem. …
Apenas 3 possuem alguma representatividade e significância, em termos de dimensões e
capacidade técnica:

As restantes Estações de Filtragem estão associadas aos hidrantes previstos para o Bloco de
Rega de Beja.”
(RNT, p. 1, 3, 5, 6, 9, 11 e 12)

6. PROVENIÊNCIA DOS PARECERES RECEBIDOS
No âmbito da Consulta Pública foram recebidos 8 pareceres com a seguinte proveniência:
Autarquias:
Câmara Municipal de Beja
Entidades
Águas Públicas do Alentejo
ANACOM – Autoridade nacional de Comunicações
ANA - Aeroportos de Portugal
Autoridade Florestal Nacional
DGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia
Estado Maior da Força Aérea Portuguesa
ONGA - Organizações Não Governamentais de Ambiente
LPN – Liga para a Protecção da Natureza
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7. ANÁLISE DOS PARECERES RECEBIDOS
No período de Consulta Pública foram recebidos 8 pareceres apresentados por uma autarquia,
seis entidades e uma Organização Não governamental de Ambiente.
Os originais dos pareceres recebidos encontram-se arquivados no processo administrativo na
Agência Portuguesa do Ambiente.

Câmara Municipal de Beja
Implantação das Condutas/ Acessos
Considera a autarquia que no desenvolvimento do projecto, se procurou utilizar infra-estruturas
já existentes para minimizar impactes e implantar as condutas paralelamente aos acessos e
preferencialmente no limite das propriedades para minimizar a afectação das mesmas.
Depósito e empréstimo de Solos
O EIA não identifica os locais de depósito e empréstimo de solos. Os serviços do Município
terão de ser consultados para se proceder ao respectivo licenciamento dessas operações.
Águas Superficiais / Águas Subterrâneas
Considera o parecer remetido pela Câmara que, de acordo com o EIA, o dispositivo de
segregação de águas proposto tem duas funções: evitar a libertação de águas de mistura para
o meio hídrico natural e assegurar o caudal ecológico da bacia dadora a jusante da barragem.
O principal elemento construtivo é o açude do Monte do Bolor que a montante da barragem do
Pisão retém e concentra as águas da bacia natural encaminhando-as para jusante. Assim,
assegura-se que drenagem natural das águas da bacia do Sado não se mistura com as do
Guadiana.
Não é expectável que a água armazenada na albufeira de Cinco Reis na sequência da sua
utilização atinja a rede de drenagem natural, por ser baixa a probabilidade de ocorrer
escoamento, uma vez que a água não consumida pelas plantas ou se infiltra no aquífero ou se
evapora.
No que se refere aos impactes sobre a Zona Vulnerável nº 6 – Gabros de Beja, são
apresentadas medidas de mitigação que se resumem à: aplicação do Código de Boas Práticas
Agrícolas, definição e implementação de programas de acção para as áreas vulneráveis,
adopção dum sistema de acompanhamento, regular e permanente em determinados períodos
do ano.
Os blocos de rega em apreço drenam para a Albufeira do Roxo, reservatório para
abastecimento público, zona sensível regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de
Outubro, Terá de se ser efectuado o acompanhamento e fiscalização dos efluentes, tendo em
conta dos descritores relativos à saúde pública. A qualidade das águas do Roxo dependerá das
práticas agrícolas a implementar e do acompanhamento e fiscalização: O EIA prevê a
necessidade de aplicar medidas de monitorização da qualidade das águas superficiais e
subterrâneas. Salienta os seguintes parâmetros a monitorizar: Escherichia Coli, oxigénio
dissolvido, compostos de azoto, amónia e hidróxido de amónio, cloreto, fósforos e produtos
fitofármacos.
Ecologia
Considera que o EIA poderia ter aprofundado mais a identificação dos valores ecológicos
associados aos charcos mediterrâneos. Embora reconheça a dificuldade da sua identificação,
sendo necessária uma avaliação plurianual desses locais, uma vez que as espécies detectadas
variam muito de ano para ano, em função das condições climatéricas e físicas.

7

O EIA prevê medidas de protecção específicas para as espécies protegidas, nomeadamente
para a Linaria ricardoi. Salienta ainda a importância de dispor dum “Plano Estratégico de
Criação de Condições para a Propagação e Manutenção de Espécies”
Salientam-se as medidas específicas previstas pelo EIA, nomeadamente, a interrupção dos
trabalhos entre Abril e Junho para não perturbar a nidificação e a reprodução de espécies,
designadamente das aves estepárias.
Paisagem
Este factor ambiental encontra-se sistematizado e enquadrado por uma avaliação
suficientemente aprofundada, baseada na qualidade visual face à sensibilidade da paisagem.
Considera a autarquia que o relevo suave e a dominância de espaços planos com horizontes
abertos tornam a paisagem mais vulnerável a quaisquer transformações
Conclui esta autarquia que o EIA é objectivo e apresenta medidas específicas que permitem
que o empreendimento em causa constitua uma mais-valia para o desenvolvimento local.
Considera que o devido acompanhamento e a implementação das medidas previstas no EIA
permitirão que o projecto potencie a diversificação da paisagem do concelho, potenciando o
seu desenvolvimento.

Águas Públicas do Alentejo
As águas Públicas do Alentejo informam não terem sido identificadas referências a algumas
das suas infra-estruturas existentes ou projectadas. O EIA (Relatório Final) refere que serão
consideradas no âmbito do desenvolvimento do projecto diversas condutas que abastecem
Beringel, S. Brissos, Santa Clara de Louredo e Beja, mas não se esclarece quanto às soluções
propostas para o seu atravessamento. Esta entidade detectou ainda a existência de uma
captação do sistema de abastecimento de Beja que ficará submersa pela albufeira de Cinco
Reis (Captação AC 13).
Remetem planta com a localização das infra-estruturas existentes e das intervenções
projectadas solicitando que seja clarificado e concertado o projecto em avaliação com as suas
infra-estruturas existentes ou projectadas.
ANA, Aeroportos de Portugal, SA
A ANA, SA informou a empresa responsável pela execução do EIA, da necessidade de
considerar as condicionantes aeronáuticas devidas pela proximidade da área em estudo com o
Aeroporto de Beja e a balizagem aeronáutica. O resumo não técnico não faz referência a estas
condicionantes. Reitera, assim, esta entidade a necessidade do projecto contemplar as
condicionantes aeronáuticas bem como as situações de balizagem aeronáutica. Devem ainda
ser consultadas as entidades gestoras dos meios afectos ao combate a incêndios florestais e a
à Força Aérea Portuguesa.
ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações
Esta entidade não coloca objecções à implementação do projecto desde que sejam respeitadas
as condicionantes que a seguir se enunciam, decorrentes da intersecção parcial do projecto
com diversas zonas de desobstrução definidas em 4 servidões radioeléctricas.
Feixe Hertziano Serpa <> Atalaia (Beja) – Servidão Radioeléctrica constituída pelo Despacho
Conjunto A-113/96-XIII, de 07/0/98, publicado no Diário da República nº 210 (II Série) de
10/09/96;
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Feixe Hertziano Alcaria Ruiva <> Atalaia (Beja) – Servidão radioeléctrica constituída pelo
despacho Conjunto A-115/96-XIII, de 06/08/96, publicado no mesmo Diário da República;
Feixe Hertziano Castro Verde <> Atalaia (Beja) – Troço da Ligação Fóia <> Mendro, com servidão
radioeléctrica constituída pelo Decreto Regulamentar 59/84, de 13/08/84, publicado no Diário da
República n.º 187 (I Série), da mesma data;
Feixe Hertziano Alcáçovas <> Atalaia (Beja) – Servidão Radioeléctrica em processo de
constituição.
A ANACOM envia em anexo as projecções horizontais dos troços das quatro ligações
hertzianas, nas partes A-B, A-C, A-D e A-E que intersectam a área de implantação do projecto.
As zonas de desobstrução definidas nas servidões têm a largura total indicada no quadro
seguinte, para cada troço, sendo simétricas em relação ao eixo do trajecto de ligação.
Troço da Ligação
A-B
A–C
A–D
A-E

Largura Total da Zona de Desobstrução
48 m
52 m
70 m
100 m

Nas zonas de desobstrução a construção, bem como a colocação de obstáculos encontra-se
condicionada, não podendo ultrapassar as cotas máximas definidas nos diplomas referidos,
cotas essas que são determinadas a partir do traçado do 1º Elipsóide de Fresnel da respectiva
ligação. O valor limite da cota de segurança ao longo do trajecto de cada um dos feixes
hertzianos é apresentado nos gráficos anexados ao parecer da ANACOM.
Salienta esta entidade que a elevação significativa da actual cota nas proximidades da Atalaia
(Beja) estará comprometida, uma vez que o limite de segurança se situa junto á cota do
terreno. Estes limites têm de ser considerados.

Autoridade Florestal Nacional
Refere esta entidade que o projecto se desenvolve em áreas agrícolas onde se verifica a
presença de alguns sobreiros e azinheiras.
O Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA) está abrangido por um regime
especial (DL n.º 33/95, de 11 de Fevereiro (Estabelecimento de algumas medidas preventivas
para disciplinar a utilização do espaço onde se prevê implantar o EFMA), DL n.º 21-A/98, de 6
de Fevereiro (Declaração do EFMA como projecto de Interesse Público Nacional) e DL n.º
230/2006, de 24 de Novembro (alteração o mapa anexo ao Decreto-Lei n.º 21-A/98), no que se
refere à aplicação da legislação específica de protecção de sobreiros e azinheiras (DL
169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo DL 155/2004, de 30 de Junho.
Assim, deverá ser comunicado à Autoridade Florestal Nacional o número de árvores a abater,
as quais deverão ser marcadas.
No que se refere à Defesa da Floresta Contra Incêndios deverá ser cumprido o DL n.º
124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo DL n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, sobretudo no que
se refere ao artigo 30º - Maquinaria e Equipamento: “Durante o período crítico, nos trabalhos e
outras actividades que decorram em todos os espaços rurais e com eles relacionados, é
obrigatório que as máquinas de combustão interna e externa a utilizar, onde se incluem todo o
tipo de tractores, máquinas e veículos de transporte pesados, sejam dotadas de dispositivos de
retenção de faíscas ou faúlhas e de dispositivos tapa -chamas nos tubos de escape ou
chaminés, e estejam equipados com um ou dois extintores de 6 kg, de acordo com a sua
massa máxima, consoante esta seja inferior ou superior a 10 000 kg.”

9

A AFN recomenda ainda que a escolha dos locais de implantação dos estaleiros, parques de
materiais e todas as outras infra-estruturas de apoio às obras, salvaguarde o maior número
possível de exemplares de sobreiros e azinheiras.
Estado Maior da Força Aérea
Informa esta entidade que:
O sistema luminoso (linha de aproximação) tem uma extensão de cerca de 900metros
a partir da soleira sul da pista. Parte da área de projecto insere-se na zona restrita da
Base Aérea nº 11. Salienta o parecer que, nesta zona a execução de construções de
qualquer natureza carece de autorização prévia da autoridade militar competente.
A área de projecto integra-se nas Zonas A, A1, B, C, D. E e F das áreas de
desobstrução do aeródromo cuja cota é variável entre os 190,00m e os 340,0m com
cota de terreno variável entre os 140,0 e os 218,0m. Pese embora a cota de
construção não estar definida, atendendo às cotas do terreno e de desobstrução, as
eventuais infra-estruturas podem constituir obstáculos em termos de servidão
aeronáutica. Devem assim, ser acauteladas as alturas de quaisquer construções ou
obstáculos na cota de servidão mais desvantajosa, conforme estabelecido pelo art.º 6º
do Decreto de Servidão n.º 44151:
“Artigo 6º
Obstáculos dentro da área de desobstrução
A área de desobstrução definida no artigo 5º (artigo 5.º: É estabelecida para o aeródromo da
Base Aérea N.º 11, de Beja, uma superfície de desobstrução que abrangerá a área delimitada
por um círculo com um raio de 5 km e o centro no ponto de referência (P.R.) do aeródromo, a
qual se prolongará, segundo os eixos das pistas, por corredores com 2,5 de largura e 10 km de
comprimento, contados para um e outro lado, a partir do limite exterior do referido círculo) é,
para efeitos de controle da altura dos obstáculos fixos ou móveis nela existentes, dividida em
zonas cujos limites vão indicados no mapa a que se refere o artigo 12º do presente decreto e
cujas cotas em relação ao nível médio das águas do mar são as seguintes:
a) Corredores de acesso à pista:
Rampas:
Zona A – Variável de 190 m a 250 m.
Zona F – Variável de 250 m a 340 m.
Patamares:
Zona B – 250 m.
Zona C – 340 m.
b) Ligações entre os corredores:
Horizontais:
Zona D – 235 m
Cónicas:
Zona A1 – Variável de 190 m a 235 m.
Zona E – Variável de 235 m a 340 m.
Zona F1 – Variável de 250 m a 340 m.”
Os equipamentos de iluminação não podem ser vistos do ar, nem ser colocados de
forma a poderem confundir-se com a linha de aproximação ou outra iluminação
específica do aeródromo;
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Devem ser contempladas acções de controlo de poeiras resultantes de resíduos.
O projecto deve ser submetido à apreciação da Força Aérea de forma a garantir a não
interferência com operações aéreas.
Conclui o Estado Maior da Força Aérea, que, para garantir a não interferência com
operações aéreas, o projecto final deve ser submetido à sua apreciação.
A DGEG – Direcção Geral de Energia e Geologia informa manter a posição enviada à
empresa responsável pela elaboração do Estudo de Impacte Ambiental. Esta informação
continha uma planta com a identificação das áreas afectas a recursos geológicos com direitos
mineiros concedidos ou requeridos na área de Estudo. Nesta pode ver-se a existência de um
pedido de prospecção e pesquisa da empresa AGC – Minas de Portugal Unipessoal
MNPPP0137 (Ouro, prata, platina, cobre, níquel, crómio, chumbo, zinco, estanho, tântalo,
nióbio e tungsténio).
Recomenda a consulta da Direcção Regional de Economia do Alentejo para informação sobre
a exploração de massas minerais.
A Liga para a Protecção da Natureza considera que o projecto irá causar uma degradação
irreversível na fauna, flora solo e águas subterrâneas afectando de forma irreversível o
ecossistema.
O projecto prevê a substituição dos usos do solo de 5 148 ha, de culturas tradicionais de
sequeiro por culturas de regadio, permanentes, designadamente, olival de regadio.
Considera a LPN que o ICNB deverá ter uma maior intervenção nestes projectos, pois embora
não se trate de áreas incluídas na Rede Natura 2000, são zonas de grande importância para as
aves estepárias. Esta é também uma das poucas áreas endémicas da Linaria ricardoi, muito
vulnerável a alterações do uso do solo.
Sendo os solos são muito susceptíveis à salinização, a rega com água proveniente da albufeira
do Alqueva potenciará a degradação dos solos e a sua desertificação.
Deveriam ser observados os princípios integrados no:
“Manual Básico de Boas Práticas Agrícolas; Conservação do Solo e da Água (MBPA,
1999);
“Código de Boas Práticas Agrícolas para a Protecção da Água contra a Poluição com
Nitratos de Origem Agrícola” (Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e
das Pescas);
Código de Boas Práticas Ambientais (CBPA, 1997);
“Programa de Acção para a Zona Vulnerável dos Gabros de Beja”
E as medidas previstas no factor ambiental solos.
Propõe a LPN para os recursos hídricos o cumprimento do:
Programa de Monitorização e “Orientações para a elaboração de Projectos de
Drenagem de Blocos de Rega do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva” (em
elaboração pela EDIA e pelas entidades designadas no Despacho 16 226/2007 de 26
de Julho);
“Programa de Acção para a Zona Vulnerável dos Gabros de Beja”.
Temporariamente até serem publicados devem ser observadas as medidas revogadas pela
Portaria n.º 705/2001, de 11 de Julho, artigos 2º e 3º (itens 1,3,4 e 5), artigos 4, 5, 6 e 8 (itens
3,4,5,6,7 e 8) para a zona Vulnerável do Aquífero Quaternário de Aveiro.
No que se refere à avifauna a LPN salienta a importância desta área pelo facto de assegurar
um contínuo de habitat favorável para aves estepárias (nomeadamente, a abetarda (Otis
tarda), o Sisão (Tetrax tetrax), o Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), a Calhandra Real
(Melanocorypha calandra), e o Grou (Grus grus) entre a Zona de Protecção Especial de Cuba e
a de Castro Verde. Esta função pode ser posta em causa devido à intensificação agrícola e à
alteração do uso do solo.
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Considera esta ONGA que o período de consulta pública deveria ter sido mais extenso pelo
facto da mesma ter decorrido na sua maior parte no mês de Agosto.
A área em apreço, conquanto não incluída na Rede Natura 2000, apresenta valores naturais
importantes: como as espécies protegidas Grou, Cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles orientalis),
Abetarda, Sisão, Alcaravão e a Calhandra real, espécies ameaçadas algumas das quais
nidificam nesta área, pelo que se justificaria uma maior intervenção do ICNB.
Esta ONGA considera que a prospecção de campo efectuada para o factor ambiental Ecologia
é desajustada para a identificação dos machos reprodutores de Abetarda e Sisão. Em Julho,
terminaram as paradas nupciais dos machos e as fêmeas, para protecção das crias, não se
expõem muito. Também o trabalho de campo que deu origem ao Aditamento à ecologia foi
realizado em época desajustada à biologia de reprodução da Abetarda e do Sisão.
Considera assim a LPN essencial realizar uma prospecção dirigida para ambas as espécies
para identificar machos em exibição nupcial, assegurando uma correcta caracterização da
situação de referência.
Com base no aditamento à ecologia propõe-se que a área restrita à circulação de veículos de
obra, e às actividades de decapagem, desmatação e escavação durante o período de início de
Abril a final de Junho, seja ampliada de forma a integrar igualmente o Bloco de Rega de Beja.
Ocorrem na área do projecto espécies de aves aquáticas com estatuto de protecção,
designadamente: Gaivina dos Pauis (Chidonyas hybrida), Tagaz (Sterna nilotica), Perdiz-doMar (Glareola pratincola) e o Pato-de-bico Vermelho (Netta rufina). A nidificação destas
espécies na área do projecto é altamente provável e foi mesmo confirmada no EIA para
algumas das espécies referidas. Assim, critica-se o facto de não terem sido propostas medidas
de minimização, bem como medidas de beneficiação dos habitats aquáticos disponíveis para
estas espécies.

Concluindo:
Os pareceres apresentados no âmbito da consulta são genericamente favoráveis à
implementação do projecto, embora colocando condicionantes à sua implementação. Apenas a
Liga para a Protecção da Natureza considera que o projecto irá causar uma degradação
irreversível na fauna, flora solo e águas subterrâneas afectando de forma irreversível o
ecossistema. Explicita esta ONGA que o projecto prevê a substituição dos usos do solo de 5
148 ha, de culturas tradicionais de sequeiro por culturas de regadio, permanentes, por
exemplo, olival de regadio, numa área que embora não integre a Rede Natura 2000, assegura
um contínuo de habitat favorável para aves estepárias (nomeadamente, abetarda (Otis tarda),
Sisão (Tetrax tetrax), Tartaranhão-caçador (Circus pygargus), Calhandra Real (Melanocorypha
calandra), Grou (Grus grus) e o Cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles orientalis), entre a Zona de
Protecção Especial de Cuba e a de Castro Verde. Irá também afectar uma das poucas áreas
endémicas da Linaria ricardoi, muito vulnerável a alterações do uso do solo. Sendo os solos
muito susceptíveis à salinização, a rega com água proveniente da albufeira do Alqueva
potenciará a sua degradação promovendo a desertificação.
A Câmara Municipal de Beja considera o EIA objectivo. Exprime algumas preocupações
relativamente às águas superficiais, nomeadamente, da albufeira do Roxo que se destina
também a consumo público, à ecologia; eventual afectação ecológica das águas superficiais
devido aos tranvases de bacias e no que se refere aos charcos mediterrânicos. Salienta ainda
a grande vulnerabilidade da paisagem a alterações (grande visibilidade). Considera no entanto,
que o EIA propõe medidas mitigadoras e planos de monitorização que permitem transformar o
projecto numa mais-valia para o desenvolvimento local.
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A LPN tece também algumas críticas ao procedimento de consulta pública bem como ao
Estudo de Impacte Ambiental. Considera esta ONGA que o período de consulta pública deveria
ter sido mais extenso pelo facto do mesma ter decorrido, na sua maior parte, no mês de
Agosto.
No que se refere ao EIA critica-se o facto da prospecção de campo efectuada para o factor
ambiental Ecologia ser desajustada para a identificação dos machos reprodutores de Abetarda
e Sisão. Salienta-se ainda a não identificação de propostas medidas de minimização, bem
como de beneficiação dos habitats aquáticos disponíveis, para as espécies de aves aquáticas
Gaivina dos Pauis (Chidonyas hybrida), Tagaz (Sterna nilotica), Perdiz-do-Mar (Glareola
pratincola) e o Pato-de-bico Vermelho (Netta rufina) cuja nidificação na área do projecto ou é
altamente provável ou foi mesmo confirmada pelo EIA.
Um conjunto de entidades refere a identificação de interferência do projecto com as suas infraestruturas e/ ou servidões, identifica espécies protegidas ou direitos de prospecção e pesquisa
que a implantação do projecto deve atender. Enunciam-se seguidamente as condicionantes e
medidas de mitigação propostas pelas exposições recebidas no âmbito desta consulta pública:
Condicionantes:
Águas Públicas do Alentejo
Clarificar as interferências do projecto com as suas infra-estruturas e concertação dos
dois projectos.
ANACOM
Respeitar as condicionantes referentes às zonas de desobstrução dos Feixes
hertzianos Serpa <> Atalaia (Beja), Alcaria Ruiva <> Atalaia (Beja), Castro Verde <>
Atalaia (Beja) do Troço da Ligação Fóia <> Mendro e Feixe Hertziano Alcáçovas <>
Atalaia (Beja).
Autoridade Florestal Nacional
Comunicar à Autoridade Florestal Nacional o número de árvores a abater, as quais
deverão ser previamente sinalizadas.
Cumprir o DL n.º 124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo DL n.º 17/2009, de 14 de
Janeiro sobretudo o estipulado no seu artigo 30º: “Durante o período crítico, nos
trabalhos e outras actividades que decorram em todos os espaços rurais e com eles
re0lacionados, é obrigatório que as máquinas de combustão interna e externa a utilizar,
onde se incluem todo o tipo de tractores, máquinas e veículos de transporte pesados,
sejam dotadas de dispositivos de retenção de faíscas ou faúlhas e de dispositivos tapa
-chamas nos tubos de escape ou chaminés, e estejam equipados com um ou dois
extintores de 6 kg, de acordo com a sua massa máxima, consoante esta seja inferior
ou superior a 10 000 kg.”
Estado Maior da Força Aérea
Solicitar autorização prévia da autoridade militar competente para a execução de
construções de qualquer natureza na zona restrita da Base Aérea nº 11;
Acautelar as alturas de quaisquer construções ou obstáculos localizados nas zonas de
desobstrução ao aeródromo (A, A1, B, C, D. E e F) na cota de servidão mais
desvantajosa, conforme estabelecido pelo art.º 6º do Decreto de Servidão;
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Garantir que os equipamentos de iluminação não sejam vistos do ar, ou colocados de
forma a poderem confundir-se com a linha de aproximação ou outra iluminação
específica do aeródromo;
Contemplar acções de controlo de poeiras resultantes de resíduos;
Submeter o projecto à apreciação da Força Aérea de forma a garantir a não
interferência com operações aéreas.
ANA, SA:
Considerar as condicionantes aeronáuticas devidas pela proximidade da área em
estudo com o Aeroporto de Beja e a balizagem aeronáutica
Câmara Municipal de Beja
Consultar os serviços do Município para se proceder ao licenciamento das operações
de empréstimo e depósito de solos, uma vez que no EIA não são identificados os locais
onde irão ocorrer essas operações.

Medidas de Minimização:
LPN
Solos
Observar os princípios integrados no:
o “Manual Básico de Boas Práticas Agrícolas; Conservação do Solo e da Água
(MBPA, 1999);
o “Código de Boas Práticas Agrícolas para a Protecção da Água contra a
Poluição com Nitratos de Origem Agrícola” (Ministério da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas);
o Código de Boas Práticas Ambientais (CBPA, 1997);
o “Programa de Acção para a Zona Vulnerável dos Gabros de Beja”
Implementar as medidas previstas no EIA para o factor ambiental Solos.
Recursos Hídricos
Cumprimento de:
o Programa de Monitorização e “Orientações para a elaboração de Projectos de
Drenagem de Blocos de Rega do Empreendimento de Fins Múltiplos do
Alqueva” (em elaboração pela EDIA e pelas entidades designadas no
Despacho 16 226/2007 de 26 de Julho);
o “Programa de Acção para a Zona Vulnerável dos Gabros de Beja”.
o Observar, temporariamente até serem publicados os programas acima
referidos, as medidas revogadas pela Portaria n.º 705/2001, de 11 de Julho,
artigos 2º e 3º (itens 1,3,4 e 5), artigos 4, 5, 6 e 8 (itens 3,4,5,6,7 e 8) para a
zona Vulnerável do Aquífero Quaternário de Aveiro.
Ecologia
Realizar uma prospecção dirigida à Abetarda e ao Sisão para identificar machos em
exibição nupcial, assegurando uma correcta caracterização da situação de referência.
Ampliar ao Bloco de Rega de Beja a área restrita à circulação de veículos de obra, e às
actividades de decapagem, desmatação e escavação durante o período de início de
Abril a final de Junho.
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Recomendações:
Autoridade Florestal Nacional
Seleccionar os locais de implantação dos estaleiros, parques de materiais e todas as
outras infra-estruturas de apoio às obras, de forma a salvaguardar o maior número
possível de exemplares de sobreiros e azinheiras.
ANA, SA
Consultar as entidades gestoras dos meios afectos ao combate a incêndios florestais e
a Força Aérea Portuguesa.
DGEG
Consultar a Direcção Regional de Economia do Alentejo para obter informação sobre a
exploração de massas minerais existentes.
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ANEXO I
Órgãos de Imprensa e Entidades convidadas a participar na Consulta Pública
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LISTA DOS ORGÃOS DE IMPRENSA
- Blocos de Rega de Beringel – Beja NOME
Redacção do
Correio da Manhã
Redacção do
Jornal de Notícias
Redacção da Rádio
Renascença
Redacção RDP
Antena 1
Redacção da T.S.F.
Rádio Jornal
Redacção da Rádio
Comercial
Redacção do
Jornal “O
Expresso”
Redacção do
Jornal Semanário
Sol
Redacção do
Jornal Público
Redacção do
Diário de Notícias
Redacção do
Jornal Correio do
Alentejo
Redacção da
Agência Lusa

MORADA
Av.ª João Crisóstomo, 72
Rua Gonçalo Cristóvão, 195-219
Rua Ivens, 14
Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37
A/c Sr. José Milheiro
Rua 3 da Matinha – Edifício Altejo – Piso 3 – Sala
301
Rua Sampaio Pina, 24 / 6
Edifício S.Francisco de Sales
Rua Calvet de Magalhães, 242
Rua de São Nicolau, 120 – 5.º
Rua Viriato, 13
Av.ª da Liberdade, 266
Rua Dr. Diogo Castro e Brito, 6
Rua Dr. João Couto
Lote C – Apartado 4292

Redacção da RTP

Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37

Redacção da SIC

Estrada da Outurela, 119
Carnaxide
Rua Mário Castelhano, 40
Queluz de Baixo
Rua de Angola, Torre C - 11º

Redacção da TVI
Redacção da Rádio
Pax
Redacção da Rádio
Voz da Planície

Rua da Misericórdia, 4

LOCALIDA
DE
1069-043
LISBOA
4049-011
PORTO
1200-227
LISBOA
1800-255
LISBOA
1900
LISBOA
1070-249
LISBOA
2770-022
PAÇO DE
ARCOS
1100-550
LISBOA
1069-315
LISBOA
1200
LISBOA
7800-498
BEJA
1507
LISBOA
CODEX
1849-030
LISBOA
2795 LINDAA-VELHA
2745
QUELUZ
7800 BEJA
7800-285
BEJA
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LISTA DE ENTIDADES
- Blocos de Rega de Beringel - Beja NOME
Associação Nacional
de Municípios
Portugueses
Secretariado Nacional
da Associação
Nacional de
Conservação da
Natureza QUERCUS
Confederação
Portuguesa das
Associações de
Defesa do Ambiente
– CPADA
Centro de Estudos da
Avifauna Ibérica –
CEAI
Frente Ecológica
Portuguesa – FEP
Departamento de
Ciências e
Engenharia do
Ambiente da FCT
/UNL
Grupo de Estudos do
Ordenamento do
Território e Ambiente
- GEOTA
Liga para a Protecção
da Natureza - LPN
Sociedade Portuguesa
de Ecologia –
SPECO
Sociedade Portuguesa
para o Estudo das
Aves - SPEA
Águas Públicas do
Alentejo
ANA – Aeroportos
de Portugal
AFN - Autoridade
Florestal Nacional
ANACOM –
Autoridade Nacional
de Comunicações

MORADA
Av. Elias Garcia, 7 – 1º

LOCALIDADE
1000-146
LISBOA

Apartado 4333

1508 LISBOA
CODEX

Rua Bernardo Lima, 35 – 2.º F

1150-075
LISBOA

Rua do Raimundo, 119
Apartado 535

7002-506
ÉVORA

Rua Nova da Trindade, 1 – 4.º Frente

1200 LISBOA

Quinta da Torre

2825 MONTE
DA CAPARICA

Travessa Moinho de Vento, 17-c/v Dtª

1200 LISBOA

Estrada do Calhariz de Benfica, 187

1500 LISBOA

Faculdade de Ciências da Univ. de Lisboa
Edifício C4 – 4.º Piso – Campo Grande

1749-016
LISBOA

Av.ª da Liberdade, 105 – 2.º Esq.º

1250-140
LISBOA

Rua Dr. Aresta Branco, nº51
7800-310 Beja
Rua D – Edifício 120 –
Aeroporto de Lisboa
Av. João Crisóstomo, 26-28 -

7800-310 BEJA

Av.ª José Malhoa, 12

1700-008
LISBOA
1069-040
LISBOA
1099-017
LISBOA
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NOME
ANPC – Autoridade
Nacional de
Protecção Civil
DGEG – Direcção
Geral de Energia e
Geologia
DRAP – Direcção
Regional de
Agricultura e Pescas
do Alentejo
Direcção Regional de
Economia do
Alentejo
Direcção Regional de
Cultura do Alentejo
EDP – Distribuição

MORADA
Av do Forte em Carnaxide

LOCALIDADE
2794 - 112
CARNAXIDE

Av. 5 de Outubro, nº 87

1069-039
LISBOA

R. S. Sebastião
Apartado 6121

7801-954 BEJA

Rua da República, 40

7000 - 656
ÉVORA

Rua de Burgos, nº 5

7000- 863
ÉVORA
1250-162
LISBOA

Estado Maior da
Força Aérea
Portuguesa
Estado Maior do
Exército
INAG – Instituto da
Água
RAVE – Rede
Ferroviária de Alta
Velocidade
REN - Redes
Energéticas
Nacionais
IGP – Instituto
Geográfico Português
Almina – Minas do
Alentejo, SA
Associação dos
Agricultores do
Baixo Alentejo
Associação para a
Defesa do Património
Cultural da Região de
Beja
Escola Superior
Agrária de Beja
Grupo Desportivo e
Cultural de Mombeja
Associação Juvenil e
Cultural de Mombeja

Av. Leite de Vasconcelos
Alfragide

2614-508
AMADORA

Rua Museu de Artilharia

1149-065
LISBOA
1049-066
LISBOA
1990-096
LISBOA

Praça Marquês de Pombal, 12

Av. Almirante Gago Coutinho, nº 30 Avenida D. João II, Lote 1.07.2.1, Piso 1
Parque das Nações
Avenida dos Estados Unidos da América, 55

1749-061
LISBOA

Rua Artilharia Um, 107

1099-052
LISBOA
7600-015
ALJUSTREL
7800 - 500 BEJA

Av. de Algares, 8
Rua Mira Fernandes, 2 - 1º
R. Capitão João F Sousa
Nº 30, 1º
Rua Pedro Soares
Largo da Igreja,
Traseiras da Rua Pablo Neruda n.º 5 no Bairro Social

7800-451 BEJA

7800-295 BEJA
7800-641
MOMBEJA
7800-327 BEJA
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NOME
Centro Cultural e
Desportivo
Louredense
AMALGA –
Associação de
Municípios
Alentejanos para a
Gestão do Ambiente
Alentejo XXI –
Associação de
Desenvolvimento
Integrado do Meio
Rural

MORADA
,
Herdade do Montinho

Rua da Misericórdia, 10

LOCALIDADE
7800-721
SANTA CLARA
DE LOUREDO
7800721SANTA
CLARA DE
LOUREDO
7800-285 BEJA
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ANEXO II
Pareceres Recebidos
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