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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA) do "Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central Hidroeléctrica", em fase de Projeto de 

Execução, sendo emitido ao abrigo do n.º 1 do artigo 16º 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. 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio (na sua atual redação), a Administração 

da Região Hidrográfica do Alentejo, I.P. (ARH Alentejo), na qualidade de entidade licenciadora, enviou à 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Execução do "Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) 

e Central Hidroelétrica", cujo proponente é a EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do 

Alqueva, S.A.. 

O projeto em causa, tratando-se dum projeto abrangido pelo Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 

de maio, na sua atual redação [alínea h) do n.º 3: Instalações para a produção de energia hidroelétrica; 

alínea j) do n.º 10: Construção de aquedutos e adutoras], não atinge no entanto os limiares aí definidos 

(designadamente nas disposições do Caso Geral, respetivamente: ≥ 20 MW; ≥ 10 km e Ø ≥1 m.). No 

entanto, a entidade licenciadora considerou que o projeto é suscetível de provocar impacte significativo 

no ambiente, de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo V (especificamente no n.º 3, relativo às 

características do impacte potencial) deste diploma legal. Deste modo, o presente procedimento de AIA 

tem enquadramento no n.º 4 do Artigo 1º do Decreto-Lei acima referido. 

Através do ofício n.º S-009929/2011, de 16/08/2011, a APA, como Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo 

do Artigo 9º dos Decretos-Leis acima referidos e em cumprimento do Despacho n.º 16 226/2007, de 

26 de julho, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA), Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, I.P. (ARH Alentejo), Instituto de 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 

Arqueológico, I.P. (IGESPAR), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

(CCDR/Alent), Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Laboratório Nacional de 

Energia e Geologia (LNEG) e Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta 

Neves (ISA/CEABN). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

 APA – Eng.ª Marina Barros e Eng. Augusto Serrano 

 ARH Alentejo – Dr. André Matoso 

 ICNB – Dr. Pedro Rocha 

 IGESPAR – Dr. João Marques 

 CCDR/Alent – Eng. Mário Lourido 

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

 LNEG – Dr.ª Rita Caldeira e Dr. José Manuel Piçarra 

 ISA/CEABN – Arq.ª Sandra Mesquita e Arq. João Jorge 

Posteriormente, a DGADR designou o Eng. Gonçalo Leal, em substituição do Eng. José António Quintão. 
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O EIA objeto da presente análise, sendo datado de junho de 2011, é da responsabilidade da empresa 

“Matos e Fonseca” e foi elaborado entre julho de 2010 e junho de 2011. É composto pelos seguintes 

volumes: 

 Relatório Técnico 

 Anexos e Peças Desenhadas 

 Peças Desenhadas 

 Resumo Não Técnico 

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

 Elementos Adicionais, datado de novembro de 2011; 

 Resumo Não Técnico, reformulado, datado de novembro de 2011; 

 Elementos Complementares, datado de janeiro de 2012. 

O EIA foi acompanhado do respetivo Projeto de Execução, sendo discriminadas, em anexo ao presente 

parecer, as peças remetidas, tendo igualmente sido enviado um exemplar do Estudo do Dispositivo de 

Segregação de Águas da Albufeira de Vale de Gaio. 

O presente projeto está integrado no Subsistema de Alqueva (Bloco do Baixo Alentejo), o qual, por sua 

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

Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). O Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) constitui o último troço do Circuito 

Hidráulico de Vale do Gaio. 

O projeto do Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central Hidroelétrica tem por objetivo: essencialmente o 

fornecimento de água à albufeira de Vale de Gaio, de modo a reforçar as suas disponibilidades hídricas; 

e, complementarmente, a produção de energia hidroelétrica através da construção de uma central 

hidroelétrica. 

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

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

de Execução em causa. 

 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do projeto do "Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e 

Central Hidroelétrica" foi a seguinte: 

 Análise da Conformidade do EIA. 

Solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos adicionais, relativos 

aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Aspetos Gerais e do Projeto; Fatores Ambientais – 

Situação de referência, avaliação de impactes, medidas de minimização (Geologia e 

Geomorfologia; Agrossistemas; Ecologia; Paisagem; Património). Foi ainda solicitada a 

reformulação do Resumo Não Técnico. 

 Declaração da Conformidade do EIA a 14 de novembro de 2011. 
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 Solicitação de esclarecimentos e elementos complementares relativos ao fator ambiental Ecologia, 

os quais foram respondidos através do documento Elementos Complementares, datado de janeiro 

de 2012. 

 Solicitação de Parecer Externo às seguintes entidades – Direcção Regional da Economia do 

Alentejo (DRE Alentejo), Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Estradas de Portugal (EP, 

S.A.), REN - Rede Eléctrica Nacional (REN), Direcção Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo 

(DRAP Alentejo), Autoridade Florestal Nacional (AFN). 

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

parecer, sempre que se entendeu ser pertinente, tendo ainda sido analisados em capítulo próprio. 

 Visita ao local, efetuada no dia 6 de janeiro de 2012, tendo estado presentes os representantes 

da CA (da APA, da ARH/Alentejo, do ICNB, do IGESPAR, da CCDR/Alentejo, da DGADR, do LNEG, 

do ISA/CEABN), da EDIA e da empresa que elaborou o EIA. 

 Análise técnica do EIA, respetivo aditamento e informação complementar, bem como a consulta 

dos elementos de Projeto do "Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central Hidroelétrica", com o 

objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos serem 

minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os 

pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim, a ARH/Alentejo emitiu parecer 

sobre Recursos Hídricos e Qualidade da Água, o ICNB sobre Ecologia (Fauna e flora; Habitats e 

ecossistemas), o IGESPAR sobre Património, a CCDR/Alentejo sobre Usos do Solo, Ordenamento 

do Território, Sócio-Economia, a DGADR sobre Solos e Agrossistemas, tendo também contribuído 

com a apreciação em termos de Sócio-Economia, o LNEG sobre Geologia e Geomorfologia 

(incluindo Tectónica e Sismicidade, e Recursos Minerais), o ISA/CEABN sobre Paisagem. 

 Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto 

e a área de implantação do projeto. Consideraram-se fatores ambientais determinantes nesta 

avaliação, a Ecologia, os Recursos hídricos superficiais, a Sócio-Economia e Agrossistemas. 

 Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 25 dias úteis, desde o dia 6 de 

dezembro de 2011 até 10 de janeiro de 2012. 

 Elaboração do Parecer Final, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 

avaliação, 3. Enquadramento e objetivos do projeto, 4. Descrição do projeto, 5. Análise 

específica, 6. Síntese dos pareceres das entidades externas, 7. Resultados da consulta pública, 

8. Conclusão e 9. Condicionantes, Elementos a apresentar, Medidas de Minimização e Programas 

de Monitorização. 

 

 

3. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO 

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

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

Região Alentejo o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), no qual está integrado o Adutor 

de Vale do Gaio (Troço 4) e Central Hidroelétrica. O EFMA, de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 33/95, de 11 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 42/2007, de 22 de fevereiro, é considerado 

de interesse nacional, tendo como um dos principais objetivos a beneficiação com regadio de alguns dos 
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solos de maior capacidade agrícola do Alentejo, distribuídos entre a bacia hidrográfica do Sado e a bacia 

hidrográfica do Guadiana, utilizando para tal a água armazenada na albufeira de Alqueva e contra-

embalse de Pedrógão. O EFMA prevê ainda a produção de energia hidroelétrica (através da central de 

Alqueva e várias mini-hídricas) e o fornecimento e reforço de abastecimento de água para consumo 

humano e fins industriais. 

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

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

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

legislação de AIA. 

O projeto em análise, Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central Hidroelétrica, integra-se no Subsistema 

de Alqueva (Bloco do Baixo Alentejo), o qual, por sua vez, é um dos três subsistemas do Sistema Global 

de Rega de Alqueva que integra o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). 

A solução atual para o desenvolvimento das infraestruturas de rega do Sistema Global de Rega do EFMA 

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

 Subsistema de Alqueva (cerca de 60 000 ha), cuja origem da água será uma captação num braço 

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

 Subsistema de Pedrógão (cerca de 22 000 ha), cuja origem da água será uma captação na 

margem direita da albufeira da barragem de Pedrógão; 

 Subsistema de Ardila (cerca de 28 000 ha), cuja origem da água será uma ou mais captações na 

margem esquerda da albufeira do açude de Pedrógão. 

A água captada pela Estação Elevatória Alqueva-Álamos, num braço da albufeira da barragem do 

Alqueva, é conduzida para a albufeira da barragem dos Álamos e desta para a albufeira da barragem do 

Loureiro. 

A partir da barragem do Loureiro o Subsistema de Alqueva divide-se em dois circuitos hidráulicos (Bloco 

do Alto Alentejo e Bloco do Baixo Alentejo), que no conjunto permitirão, para além de outros usos, 

beneficiar uma área de rega de cerca de 60 000 ha. O Projeto em avaliação enquadra-se no Bloco do 

Baixo Alentejo. 

Relativamente ao Bloco do Baixo Alentejo, os caudais serão transferidos, através da Ligação Loureiro-

Alvito, para a albufeira da barragem do Alvito. A barragem do Alvito, já em exploração, será o principal 

distribuidor de todo o Baixo Alentejo. 

O canal Alvito-Pisão, com início na albufeira do Alvito, permitirá derivações para os circuitos de Odivelas-

Vale do Gaio, Cuba-Vidigueira e a adução à albufeira do Pisão. 

O sistema de adução do Circuito Hidráulico de Vale do Gaio, constituindo o troço final do Circuito de 

Ligação Alvito – Odivelas – Vale do Gaio, desenvolve-se a partir de uma derivação do canal Alvito-Pisão. 

A primeira fase do projeto do Circuito Hidráulico de Vale do Gaio (três troços iniciais) foi já sujeito a 

procedimento de AIA, em fase de Projeto de Execução, com a designação de "Circuito Hidráulico de Vale 

do Gaio", tendo sido emitida Declaração de Impacte Ambiental em 29 de janeiro de 2010, com decisão 

favorável condicionada. O projeto abrangia os troços do adutor que estabelecem a ligação desde o nó 
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para a albufeira de Odivelas (no circuito hidráulico de Odivelas) até ao nó do Torrão (onde ligará à rede 

secundária de rega do bloco do Torrão), assim como os reservatórios de Barras, da Baronia e a Estação 

Elevatória da Baronia. 

Esta primeira fase do projeto do Circuito Hidráulico de Vale do Gaio permitirá a adução de água à 

barragem de Odivelas e a beneficiação com regadio dos Blocos de Rega de Vale de Gaio (que abrangem 

os sub-blocos Torrão, Barras, Baronia Baixo, Baronia Alto, Alvito Baixo, Alvito Alto). 

O Adutor de Vale do Gaio (Troço 4), objeto da presente avaliação, constitui o último troço do Circuito 

Hidráulico de Vale do Gaio. O projeto do Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central Hidroelétrica tem por 

objetivo: essencialmente, o fornecimento de água à albufeira de Vale de Gaio, de modo a reforçar as 

suas disponibilidades hídricas (para permitir uma maior flexibilidade na distribuição da água aos regantes, 

possibilitando a satisfação dos pedidos); e, complementarmente, a produção de energia hidroelétrica 

(aproveitando os caudais transferidos e a queda bruta disponível) através da construção de uma central 

hidroelétrica. 

A necessidade de reforço das disponibilidades hídricas da albufeira de Vale de Gaio decorre de: escassez 

de água em períodos de seca prolongada; irregularidade hidrológica da região; tipologia das culturas a 

jusante, com necessidades hídricas relevantes. 

A energia média anual a produzir na Central Hidroelétrica que integra o projeto será de 1,83 GWh, 

representando cerca de 3,2 % da energia consumida no concelho de Alcácer do Sal no ano de 2008 

(56,12 GWh). 

No que se refere ao cenário de exploração expectável, ao contrário dos restantes troços do Circuito 

Hidráulico de Vale do Gaio, o funcionamento do 4º Troço estará dependente das necessidades de recarga 

da albufeira de Vale do Gaio face às condições hidrológicas verificadas, sendo que se perspetiva o 

abastecimento apenas em intervalos de 3 a 5 anos. 

A barragem de Vale de Gaio, concluída em 1949, possui uma capacidade de armazenamento útil de 

63 hm3. Tem como objetivo o fornecimento de água ao Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sado 

(sendo uma das suas fontes de abastecimento) e a produção de energia hidroelétrica, através de uma 

central localizada na barragem, com capacidade para uma produção anual média de 2,6 GWh. O 

funcionamento desta central esteve interrompido de 1969 a 2000, data em que foi reabilitada. 

A água fornecida ao Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sado provém, para além da albufeira de 

Vale de Gaio, da albufeira do Pego do Altar. A área beneficiada por este Aproveitamento Hidroagrícola é 

de 9 614 ha, dos quais 3 443 ha correspondem a sapais e os restantes 6 171 ha são considerados como 

área irrigável. A principal cultura praticada é o arroz: segundo dados de 2001, 94 % das culturas 

praticadas correspondem a arroz, sendo os restantes 6 % relativos a milho, pomares e prados. 

No que se refere ao faseamento da avaliação do Circuito Hidráulico de Vale do Gaio é referido no EIA 

que: 

"No sentido de melhor avaliar os impactes ambientais relacionados com a transferência de águas da 
bacia hidrográfica do Guadiana para a bacia do Sado, a efectivar pela adução de água à albufeira de 
Vale do Gaio, nomeadamente pelo quarto e último troço do Circuito Hidráulico homónimo, a EDIA 
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optou por, num primeiro momento, submeter a procedimento de AIA apenas os três primeiros troços 
do adutor, ou seja, aqueles que irão permitir aduzir água aos blocos de rega de Vale do Gaio. 

Por outro lado, dada a mistura de água a verificar-se na albufeira de Vale do Gaio, à concretização do 
Troço 4 estará associada a construção de um Dispositivo de Segregação de Caudais (DSA), uma infra-
estrutura que permitirá o débito de caudais ecológicos a jusante da barragem de Vale de Gaio, sem 
pôr em causa a integridade dos meios hídricos naturais da bacia do Sado. 

Ainda que o DSA também não se apresente como um projecto cujas características, 
cumulativamente, justifiquem a avaliação de impacte ambiental, conforme disposto no Anexo II do 
Decreto-Lei n.º 69/2000 (14 km de desenvolvimento e conduta DN600), dada a sensibilidade das 
questões ambientais associadas, considerou-se relevante uma avaliação mais aprofundada das 
implicações e mais-valias ambientais relacionadas com a implementação desta infra-estrutura. 

Desta forma, resultou lógica a abordagem integrada quanto à avaliação ambiental do Troço 4 do 
Adutor de Vale do Gaio e do DSA, pelo que os dois projectos serão avaliados em simultâneo no 
presente EIA." 

 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O projeto do Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central Hidroelétrica localiza-se na bacia hidrográfica do 

rio Sado, no distrito de Setúbal, concelho de Alcácer do Sal, freguesia de Torrão. 

PROJETO - ADUTOR DE VALE DO GAIO (TROÇO 4) E CENTRAL HIDROELÉTRICA 

O Troço 4 do Adutor de Vale do Gaio desenvolver-se-á desde a câmara de derivação para os blocos de 

rega do Torrão, localizada perto do Monte do Pardieiro (a cerca de 2,3 km da vila do Torrão), até ao 

edifício da Central Hidroelétrica, o qual se situará na margem esquerda da albufeira de Vale do Gaio 

(cerca de 7,1 km a montante da barragem e aproximadamente 1 km a sudoeste da vila do Torrão). 

A água será aduzida à albufeira de Vale de Gaio em função dos pedidos de consumo que vierem a 

ocorrer. O volume anual médio transferido para a albufeira e turbinado é de 21,5 hm3 ao qual está 

associada uma produção elétrica anual de 1,83 GWh. O empreendimento funcionará em regime de 

exploração abandonada. 

O Projeto abrange as seguintes infraestruturas: 

 Troço 4 do adutor primário de Vale de Gaio (enterrado) com 3 390 m de extensão e diâmetro de 

700 mm, dimensionado para um caudal de 1,15 m3/s. 

Este troço será equipado com 4 descargas de fundo, para além de outras infraestruturas 

(câmaras de válvulas de alívio da pressão, câmara de medição de caudal, estruturas de 

arejamento, câmara de by-pass); 

 Conduta (enterrada) de by-pass à Central Hidroelétrica, com 40,2 m de extensão e diâmetro de 

500 mm. 

Esta conduta permitirá a derivação para a albufeira de Vale de Gaio dos caudais necessários, em 

situação de indisponibilidade do grupo gerador (impossibilidade de funcionamento do grupo 

devido a avaria, ensaio ou manutenção); 
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 Central Hidroelétrica equipada com um grupo turbina-gerador com 1,3 MVA de potência 

instalada, dimensionado para um caudal de 1,15 m3/s e uma queda útil máxima aproximada de 

116. 

A Central terá uma área de implantação de 3 700 m2. Todo o perímetro da plataforma exterior 

será vedado; 

 Canal de restituição à albufeira de Vale de Gaio constituído por um troço inicial de betão com 

cerca de 6,8 m de extensão, seguido de um troço com cerca de 7,5 m de comprimento revestido 

com colchões tipo Reno; 

 Acesso à Central Hidroelétrica com uma extensão aproximada de 833 m, iniciando-se num 

entroncamento de nível com o caminho de acesso à vila de Torrão. A faixa de rodagem terá 4 m, 

bermas direitas de 0,20 m e pavimento com camada de desgaste em betão betuminoso, estando 

também prevista a drenagem através de valetas longitudinais à via. 

 

PROJETO COMPLEMENTAR – DISPOSITIVO DE SEGREGAÇÃO DE ÁGUAS (DSA) 

A albufeira de Vale de Gaio irá armazenar água de mistura da bacia hidrográfica do Guadiana e da bacia 

hidrográfica do Sado. 

Face à necessidade de considerar a manutenção dos caudais ecológicos na gestão dos recursos hídricos, 

foi desenvolvido o Projeto relativo ao Dispositivo de Segregação de Águas (DSA) da Barragem do Vale de 

Gaio, com o objetivo de evitar que os caudais transferidos da albufeira de Alqueva, que se localiza na 

bacia do Guadiana, atinjam o meio hídrico da bacia do Sado. O DSA tem por objetivo permitir que os 

volumes de água a debitar no rio Xarrama, a jusante da barragem do Vale do Gaio, sejam provenientes 

apenas da bacia hidrográfica do Sado, evitando assim que a necessidade de assegurar um regime de 

caudais ecológicos no rio Xarrama ponha em risco a integridade ambiental das linhas de água da bacia do 

Sado. 

A solução preconizada para o DSA é constituída por: 

 Estrutura de captação e desvio de parte do caudal do rio Xarrama 

Envolvendo a construção de um açude e uma tomada de água. O açude a construir a montante 

do limite do regolfo da albufeira, a montante da estrada para a povoação do Torrão, em betão 

compactado, com uma altura de 6 m e desenvolvimento de 64 m ao longo de toda a secção do 

rio Xarrama, terá o NmE à cota 63 m e o NPA à cota 65 m. 

 Circuito de adução e transporte do caudal até um ponto a jusante da barragem 

Envolvendo a construção de uma conduta (com DN 600) em pressão (funcionando em gravidade) 

com desenvolvimento total de 14 km, marginando a albufeira de Vale de Gaio pelo lado direito A 

implantação da conduta é maioritariamente em vala; no troço final (junto ao descarregador de 

cheias), os dois últimos braços da albufeira serão atravessadas em ponte canal, com a conduta 

apoiada em pilares de betão em extensões de 250 m e 350 m. 

 Estrutura de restituição do caudal ao rio Xarrama a jusante da barragem 

Efetuada utilizando o troço inicial do descarregador de cheias da barragem. 

Os Dispositivos de Segregação de Águas (DSA) do EFMA surgiram como medidas de mitigação à 

transferência de água entre a bacia hidrográfica do Guadiana e bacia hidrográfica do Sado. 
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O Estudo Preliminar de Impacte Ambiental (EPIA) do Subsistema de Rega de Alqueva (FBO, 2001) teve 

por objetivo identificar e avaliar preliminarmente os impactes globais do Subsistema de Alqueva, de forma 

a enquadrar e a definir orientações para o desenvolvimento dos EIA específicos para cada infraestrutura 

individual. 

Este EPIA foi avaliado pela Comissão de Acompanhamento Ambiental das Infraestruturas de Alqueva 

(CAIA). Neste âmbito, a CAIA emitiu um parecer onde considerou que, em alternativa ao conjunto de 

medidas de minimização apresentadas no EPIA do Subsistema de Alqueva, deveriam ser estudadas 

soluções hidráulicas alternativas que garantissem a segregação das águas provenientes das bacias do 

Guadiana e Sado (de modo a evitar os contactos diretos entre estas bacias hidrográficas), sendo 

indicadas pela CAIA várias orientações para a definição destas soluções alternativas, das quais se 

destaca: "Os reservatórios que recebem água oriunda do Guadiana, armazenando assim água 

proveniente de ambas as bacias Sado/Guadiana, deverão ser segregados da bacia do Sado, através de 

desvio a implementar numa das linhas de água afluentes de modo a assegurar a manutenção do caudal 

ecológico apenas com água proveniente da bacia hidrográfica do Sado". 

No despacho, de Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto da Ministra do Planeamento, a 

2002.03.26, exarado sobre a informação da EDIA n.º 6/CA/DADR/BJ/01, relativa ao EPIA do Subsistema 

Alqueva e respetivo processo de aprovação, é mencionado que "1. O EPIA do Subsistema-Alqueva foi, 

após deliberação da CAIA, aprovado pelo MA e MEPAT, no 2º semestre de 1998, por forma a aprofundar-

se o conhecimento sobre os impactos das obras previstas, em particular da eventual transferência da 

bacia do Guadiana para o Sado (...)". 

Segundo a EDIA, na carta n.º 2115, de 2003.04.07, respondendo a um pedido de esclarecimento da CA 

no âmbito do procedimento de AIA do projeto Barragem dos Álamos e Ligações Associadas, "A principal 

medida de minimização de impactes em estudo corresponde à revisão do sistema hidráulico do 

Subsistema de Alqueva, com o objetivo de minimizar a entrada de água da bacia do Guadiana na rede 

hidrográfica da bacia do Sado. Pretende-se assim rever o sistema hidráulico de modo a que os 

reservatórios (albufeiras integradas no sistema de rega) que recebem água proveniente da bacia do 

Guadiana, sejam segregados da bacia do Sado, através do desvio a implementar numa das linhas 

afluentes, de modo a assegurar a manutenção do caudal ecológico, com o objetivo de garantir a 

minimização da entrada de água proveniente da bacia hidrográfica do Guadiana na rede de drenagem 

natural da bacia do Sado, o que é também benéfico em termos de otimização de recursos". 

Na sequência das orientações da CAIA foi desenvolvido pela EDIA o estudo Dispositivo de Segregação de 

Águas na Bacia do Sado (Leal, 2004a). 

Neste contexto, foi avaliada no âmbito do procedimento de AIA do projeto Troço de Ligação Loureiro-

Alvito a implementação de um sistema hidráulico que visa segregar as águas das bacias do Guadiana e do 

Sado, o dispositivo de segregação de águas na albufeira do Alvito, como medida de minimização às 

transferências de água Guadiana-Sado, tendo sido definida na respetiva DIA (e posterior alteração) a 

solução a adotar na albufeira do Alvito. 

Tal como acima exposto, foi determinado que nas albufeiras onde circulasse água de mistura fossem 

construídos dispositivos de segregação de caudais que permitissem o débito do caudal ecológico a 

jusante das barragens, sem pôr em causa a integridade dos meios hídricos naturais da bacia do Sado. Os 
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DSA são infraestruturas que permitem realizar o by-pass dos caudais de manutenção ecológica, captando 

a água a montante da albufeira, na sua bacia drenante, e transportando e restituindo esses caudais na 

linha de água a jusante da barragem. Assim, garante-se que a água aduzida na bacia hidrográfica do 

sistema dador (Guadiana), que passou a ser de mistura na infraestrutura de armazenamento (albufeira), 

não entra em contacto com o sistema recetor (Sado). 

No entanto, no caso do presente projeto, atendendo ao facto de se perspetivar que a água da albufeira 

de Vale de Gaio venha a ser maioritariamente utilizada na rega de arrozais (culturas em que existe uma 

grande conectividade entre a área regada e a rede hidrográfica), existe um risco muito elevado da 

entrada de água de mistura das duas bacias hidrográficas antes referidas (Sado e Guadiana), na rede 

hidrográfica do Sado. 

Assim, verifica-se que a existência do DSA, por si só, não assegura que a água de mistura da bacia dos 

rios Guadiana e Sado não entre na rede hidrográfica da bacia do Sado, uma vez que existe o risco desta 

mistura ocorrer por via da água de rega utilizada para rega de arrozais. O EIA conclui assim que: 

"Face ao exposto, pela dimensão das obras a realizar para a construção do dispositivo de 

segregação de águas, a natureza dos correspondentes impactes e os elevados custos associados 

à construção desse dispositivo, aliado ao facto de que o seu objectivo (evitar a entrada de água 

de mistura da bacia do Guadiana e Sado e na bacia do Sado) perde o sentido pelo referido 

anteriormente, a construção do DSA não traz impactes positivos acrescidos, pelo que deverá ser 

encontrada outra forma para dar cumprimento à possibilidade de descarregar caudal ecológico e 

regar com água da albufeira, sem com isso comprometer o meio hídrico da bacia do Sado". 

Deste modo, o EIA propõe outra forma para dar cumprimento à possibilidade de descarregar caudal 

ecológico e regar com água da albufeira, sem com isso comprometer a qualidade das massas de água da 

bacia hidrográfica do Sado. Assim, o EIA propõe uma solução alternativa ao DSA, a qual passa pela 

instalação de um sistema de filtração de água (tamisação), a instalar a montante da futura central 

hidroelétrica. A implementação desta solução "(…) tem como consequência que o caudal ecológico possa 

ser libertado directamente através dos órgãos da barragem não sendo assim necessária a construção do 

DSA". Nos Elementos Adicionais é também referido que "(…) não havendo lugar à construção do 

dispositivo de segregação de caudais, a futura descarga de caudal ecológico já não é da responsabilidade 

da EDIA mas da entidade que explora actualmente a barragem, mais concretamente a Associação de 

Regantes e Beneficiários de Vale do Sado". 

 

MOVIMENTOS E DEPÓSITOS DE TERRAS; ESTALEIROS; DURAÇÃO DA OBRA 

Movimentos de terras 

Os principais volumes de movimentação de terras são os seguintes: 

 Adutor Central DSA 

Escavações (m3) 36 500 16 200 60 000 

Aterro (m3) 23 200 650 55 000 

Excedente 13 300 15 550 5 000 
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As áreas de depósito para as terras sobrantes serão definidas em fase de obra sendo a sua localização da 

responsabilidade do adjudicatário. 

Prevê-se uma duração de 12 meses para a empreitada de construção do Adutor de Vale do Gaio 

(Troço 4) e Central Hidroeléctrica. 

Estaleiros, manchas de empréstimo e depósitos de terras sobrantes 

No SGA são apresentados dois desenhos relativos à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e 

depósito de terras sobrantes, designadamente: "Desenho n.º 2 – Carta de Condicionantes à Localização 

de Estaleiros, Manchas de Empréstimo e Depósito de Terras Sobrantes" onde são identificadas as 

respetivas Classes de Condicionantes para a sua implantação; "Desenho n.º 3 – Carta de Áreas 

Preferenciais para Estaleiros", onde são representadas as áreas propostas para localização de estaleiro. 

 

 

5. ANÁLISE ESPECÍFICA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima; Geologia, 

Geomorfologia e Hidrogeologia; Recursos Hídricos Superficiais; Solos e Usos do Solo; Ordenamento do 

Território; Ecologia; Paisagem; Património Arqueológico, Arquitectónico e Etnográfico; Sócioeconomia e 

Agrossistemas; Qualidade do Ar; Ambiente Sonoro; Gestão de Resíduos. 

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

informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do Projeto e outras recolhidas 

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

os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

Para a minimização dos impactes identificados para a fase de fase de construção, verifica-se que as 

principais medidas previstas, tendo em vista a sua minimização, foram inseridas no Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) da empreitada, apresentado em conjunto com o EIA. Verifica-se ainda que o SGA está 

integrado no Projeto de Execução designadamente no Tomo 3 – Caderno de Encargos (Parte I – 

Cláusulas Gerais). 

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

vigor1 referente a resíduos de construção e demolição (RCD), das Peças do Projeto de Execução deverá 

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

Verifica-se que este plano está integrado no SGA, constatando-se ainda que foi integrado no Projeto de 

Execução, constituindo uma das peças do Projeto e que a elaboração do mesmo cumpre os termos 

previstos no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, e de acordo com o modelo disponível para o efeito 

em http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/RCD/Documents/Modelo_PPG 

_RCD.pdf. 

 

                                                           
1 Nomeadamente o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, e o Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 

http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/RCD/Documents/Modelo_PPG%0b_RCD.pdf
http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/RCD/Documents/Modelo_PPG%0b_RCD.pdf
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5.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, TECTÓNICA, SISMICIDADE E RECURSOS MINERAIS 

O projeto em apreciação desenvolve-se na parte mais ocidental da denominada “peneplanície do Baixo 

Alentejo”, numa área com cotas entre 90 e 120 m, muito inferiores às da média daquela grande estrutura 

geomorfológica. Esta situação é o resultado do processo que gerou abatimentos em degrau, desde a zona 

de Alcáçovas a NE até à região do Torrão a SW, e que pode ter sido facilitador da instalação do fosso 

onde se situa a atual bacia do rio Sado. 

Em termos de geologia regional, insere-se no Setor de Montemor – Ficalho da Zona de Ossa Morena. A 

sua litoestratigrafia foi detalhadamente descrita no EIA, tendo sido consultada a Carta Geológica 39-D, 

Torrão, na escala 1: 50 000. Na parte mais oriental do trajeto do adutor a construir há rochas 

magmáticas, fundamentalmente dioritos do Maciço de Beja, enquanto que no seu troço mais ocidental 

ocorrem sedimentos do Cenozóico, maioritariamente arenitos e conglomerados da Formação de Vale do 

Guizo. 

Do ponto de vista tectónico, na área em estudo localiza-se o ramo mais oeste do prolongamento da falha 

da Vidigueira, de direção E-W. Este acidente tectónico é considerado uma falha activa, existindo indícios 

de movimento recente. Estão também assinalados acidentes tectónicos menores, com direcções NE-SW e 

NNE-SSW. 

Quanto à sismicidade da área, segundo a Carta de Isossistas de Intensidade Máxima do Instituto de 

Metereologia, situa-se numa zona de intensidade 7. 

Na área do projeto não há indicação de qualquer ocorrência ou exploração mineira metálica ou não 

metálica. O pedido de prospeção e pesquisa de algumas substâncias minerais para uma área de 

988 km2, na qual está incluída a do projeto, aguarda ainda resposta da Direcção Geral de Energia e 

Geologia. 

Também não é conhecido qualquer outro objeto geológico com valor suscetível de ser preservado. 

No que concerne à avaliação de impactes, a construção da conduta adutora e da central hidroelétrica vai 

provocar impactes negativos na geomorfologia da área, embora sejam muito localizados e de reduzida 

magnitude, situação que também ocorrerá no que respeita às seguintes ações: instalação e actividade de 

estaleiros; acessos às obras; desmatação e limpeza de terrenos para as estruturas e caminhos; áreas de 

empréstimo e depósito de materiais sobrantes. 

A estabilidade dos taludes é uma situação geotécnica a ter sempre presente e com redobrada atenção em 

locais em que se intercetem rochas menos compactas e porosas, como são as areias, argilas 

conglomerados e arcoses do Cenozóico. 

É assim necessário tomar as seguintes medidas de minimização dos impactes negativos, na fase de 

construção, tendo como objetivo a redução de riscos de alguns aspectos construtivos fundamentais à 

implementação do Projeto de Execução, tal como previsto no SGA: 

 Os trabalhos de desmatação e decapagem deverão ser limitados às áreas estritamente 

necessárias à execução dos trabalhos, no sentido de preservar, na maior extensão possível, a 

integridade dos solos, procedendo-se à proteção de taludes logo que as movimentações de terras 
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(que se espera pouco significativas) tenham terminado. Esta medida contribui para a minimização 

dos fenómenos erosivos; 

 A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 

devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o 

respetivo deslizamento, sobretudo na área de construção da central, dada a proximidade da 

albufeira; 

 As terras resultantes das escavações deverão ser utilizadas, sempre que possível e que os 

materiais tenham características geotécnicas adequadas, nas obras de construção onde haja 

necessidade de aterro, nomeadamente em caminhos e na regularização da topografia por ocasião 

do recobrimento da conduta; 

Para as terras sobrantes indicadas no EIA, devem ser cumpridas as medidas de minimização 

relativas à movimentação de terras, previstas no SGA. 

 No que respeita aos taludes de escavação para construção do adutor, a executar nas litologias 

pertencentes à Formação de Vale do Guizo (arenitos, conglomerados e pontualmente areias), 

estes deverão possuir inclinações de 1V/1H, como referido no Estudo Geológico-Geotécnico. 

Relativamente aos taludes de escavação em terrenos do Maciço de Beja poderá admitir-se que os 

2 m superficiais possuam uma inclinação de 1V/1,5H, podendo a partir dessa profundidade ter 

uma inclinação de 1V/1H; 

 Para a instalação da Central preveem-se escavações na ordem dos 12 m. Os taludes a executar 

nas formações, pelas suas características geomecânicas gerais, deverão apresentar inclinações de 

1V/1,5H; 

 As escavações para a construção do açude do sistema de segregação de águas têm expressão 

reduzida não se prevendo necessidade de medidas específicas, sendo no entanto de observar as 

medidas de carácter geral indicadas no presente EIA relativamente à estabilidade de taludes e 

aos aspetos construtivos em geral; 

 Nos locais em que se dê a interseção de percolação de águas subterrânea deve ser efectuada a 

sua drenagem e canalização para local apropriado, com destaque para os valeiros de regime 

temporário intersetados; 

 Nas situações onde existam afluências de água no recinto de escavação (área do piso inferior da 

central), haverá que proceder a um esgotamento da água. Este esgotamento poderá ser efetuado 

através da utilização de um sistema de bombagem; 

 Recomenda-se que as áreas de intervenção sejam limitadas com bandeirolas ou com fitas 

coloridas, fixas em estacas, e deverá ser limitado o trânsito e a deposição de materiais fora das 

áreas demarcadas, evitando assim a compactação de áreas anexas; 

 Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de 

acordo com a legislação em vigor – com recolha em dispositivos amovíveis estanques e 

posteriormente encaminhados para tratamento, evitando assim a possibilidade de infiltração no 

solo e potenciais afetações das águas subterrâneas; 

 Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, deverá 

ser imediatamente removida a camada de solo afetada e o seu encaminhamento para tratamento 

em instalações devidamente licenciadas, ou promovida a sua recolha por operador licenciado. 
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Desta forma evita-se a contaminação das camadas de solo subjacentes e a penetração em 

profundidade das substâncias envolvidas; 

 No caso de afetação de captações de água subterrânea identificadas deverá ser reposta a 

situação antes da intervenção, ou garantida a satisfação do abastecimento através da construção 

de furo ou poço com características semelhantes, ou ainda através de indemnização aos 

proprietários pela perda e prejuízos causados. 

Na fase de exploração não se prevê a necessidade de implementação de medidas de minimização. 

 

5.2. RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA 

O projeto incide na área de jurisdição territorial da ARH do Alentejo, nomeadamente na bacia hidrográfica 

do rio Sado, integrada na Região Hidrográfica 6 (Sado e Mira). 

Em termos gerais, a caracterização da situação ambiental de referência efetuada no EIA e a avaliação dos 

impactes, nas diferentes fases, abrange de forma adequada o fator ambiental recursos hídricos 

(superficiais e subterrâneos). Para o efeito foi utilizada informação que se considera atualizada e 

adequada, bem como realizados inventários com base em trabalho de terreno. 

As linhas de água intercetadas pelo adutor são de pequena expressão, onde apenas existe escoamento 

após a ocorrência de episódios de precipitação com alguma intensidade. 

O EIA apresenta a avaliação do estado das massas de água, de acordo com os resultados preliminares do 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira, sendo o estado do rio Xarrama, a montante da 

albufeira de Vale do Gaio, classificado como “Razoável” e como “Mau”, a jusante da mesma albufeira. As 

restantes massas de água na bacia hidrográfica do rio Xarrama, a montante da albufeira de Vale do Gaio, 

apresentam classificações que variam entre o “Bom” e o “Razoável”. Quanto à albufeira de Vale do Gaio, 

esta massa de água apresenta uma classificação do respetivo estado potencial, de “Mau”, sendo o 

parâmetro responsável por esta classificação a clorofila a. 

No que respeita à avaliação do estado ecológico, com base em monitorização efetuada no âmbito do EIA, 

os resultados obtidos nos diversos indicadores/parâmetros amostrados, variam entre “medíocre”, “baixo” 

e “mau”. Quanto aos elementos físico-químicos de suporte, de acordo com a amostragem a jusante da 

barragem de Vale do Gaio, o Bom Estado Ecológico não é atingido nesta massa de água. 

As diferentes análises efetuadas, de acordo com várias metodologias e objetivos de 

avaliação/classificação da qualidade da água, apontam, na generalidade, para uma situação de 

degradação da mesma, que poderá ter como origem as fontes de poluição nesta bacia hidrográfica, de 

origem urbana, mas sobretudo agropecuária. 

A área do projeto situa-se numa zona de contacto de rochas do Maciço Antigo (dioritos, quartzitos e 

rochas granitóides), com formações sedimentares de cobertura, de idade mais recente (miocénicas), 

apresentando de modo global fraca produtividade, reduzido fluxo de percolação e permeabilidade 

predominantemente do tipo fissural, características condicionadas pelo grau de alteração variável, pela 

fácies litológica e pela intensidade de fracturação. 
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As formações de cobertura originam aquíferos limitados e descontínuos, de comportamento livre a 

semiconfinado, com baixos caudais de exploração e geralmente pouco produtivos. 

A área do projeto situa-se no limite Leste do sistema aquífero “Bacia do Tejo-Sado (Margem Esquerda), 

pertencente à unidade hidrogeológica designada por Maciço Antigo, sendo a vulnerabilidade, do ponto de 

vista hidrogeológico, considerada baixa e variável. 

Na envolvente próxima do projeto não existem captações superficiais ou subterrâneas que constituam 

origens de abastecimento público. 

Ainda relativamente ao fator ambiental analisado e tendo presente as características deste projeto 

(infraestrutura linear de adução de água em conduta enterrada e uma central hidroelétrica), considera-se 

que os impactes negativos principais nos recursos hídricos se poderão verificar na componente de 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos, principalmente na fase de construção, como consequência 

das várias intervenções no terreno para construção das infraestruturas que integram o projeto: ações de 

desmatação, decapagem e movimentação de terras (terraplanagens, escavações, etc.), instalação de 

estaleiros, circulação de máquinas e veículos, obras de construção do adutor e da central hidroelétrica, 

atravessamento e desvio temporário de linhas de água. 

Foi inicialmente desenvolvida, como projeto complementar, a proposta de criação de um Dispositivo de 

Segregação de Águas (DSA) da barragem do Vale de Gaio, com objetivo de evitar que os caudais 

transferidos da albufeira de Alqueva, localizada na bacia hidrográfica do Guadiana, pudessem atingir a 

bacia hidrográfica do Sado, com as respetivas implicações ambientais. Este DSA iria permitir que os 

volumes de água a descarregar no rio Xarrama, a jusante da barragem do Vale do Gaio, seriam apenas 

provenientes da bacia hidrográfica do Sado, evitando que a necessidade de ser assegurado um regime de 

caudal ecológico no rio Xarrama pudesse colocar em risco a integridade ambiental das linhas de água da 

bacia do Sado. 

No entanto, atendendo ao facto de que a água da albufeira tem como objetivo principal a rega de 

arrozais, existe um risco muito elevado da entrada de água de mistura das duas bacias hidrográficas 

antes referidas (Sado e Guadiana), na rede hidrográfica do Sado, o que constituiria um impacte negativo 

muito significativo. 

Pela dimensão das obras que implicaria, pela natureza dos correspondentes impactes e pelos elevados 

custos associados à sua criação, a construção deste DSA não representaria impactes positivos acrescidos, 

pelo que foi considerada outra forma para dar cumprimento à possibilidade de descarregar caudal 

ecológico e regar com água da albufeira, sem com isso comprometer a qualidade das massas de água da 

bacia hidrográfica do Sado. 

Por este motivo, o EIA propõe uma solução alternativa ao DSA, a qual passa pela instalação de um 

sistema de filtração de água, a instalar a montante da futura central hidroelétrica, com capacidade para 

impedir a passagem de ovos ou larvas das espécies de peixes, oriundas da bacia hidrográfica do rio 

Guadiana (com dimensão mínima  0,4 mm), bem como, permitir a retenção de quantidades 

consideráveis de partículas orgânicas, resultando numa potencial melhoria da qualidade da água aduzida. 

No EIA é descrita com pormenor a evolução da tecnologia de filtração, utilizada nos últimos anos para 

tratamento de água para diversos fins, no seguintes termos: 
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A necessidade, nas Estações de Tratamento de Águas Residuais, de corresponder aos requisitos 

associados aos tratamentos terciários, criou condições para o desenvolvimento de soluções 

tecnológicas baseadas em filtros de banda, ou tamisadores, recorrendo a sistemas 

electromecânicos de movimentação dos dispositivos e das operações de lavagem e remoção de 

gradados. Este tipo de filtros (tamisadores) têm vindo igualmente a ser aplicados em obras de 

captação de água para centrais térmicas de produção de energia, refinarias e petroquímicas, bem 

como em todas as indústrias que necessitem de utilizar grandes volumes de água para circuitos 

de refrigeração. São igualmente utilizados nas obras de entrada das estações de dessalinização e 

nas estações de tratamento de água, em substituição da tecnologia de membranas, para 

obtenção de água com qualidade superior. 

Actualmente, as soluções tecnológicas de microfiltração consideradas como as mais adequadas 

para o objectivo em causa, correspondem aos tamisadores, quer de tambor quer de banda 

vertical, para os quais já existe actualmente experiência de utilização para caudais e requisitos 

idênticos, ou mesmo superiores, aos que se encontram em análise no âmbito deste EIA. Uma vez 

estabelecida, com base em critérios específicos de dimensionamento dos elementos a filtrar (ovos 

e larvas de peixes), a dimensão da malha que poderá permitir uma elevada eficiência no 

impedimento da passagem de peixes da bacia do Guadiana para a do Sado, as soluções 

tecnológicas hoje disponíveis que poderão permitir assegurar a filtração dos volumes de água a 

transferir, poderão corresponder a Tamisadores de Tambor (Drum Screen) ou a Tamisadores de 

Banda Vertical (Travelling Band Screens), ou às duas soluções em conjunto. 

Acresce que, ao nível da qualidade da água, uma malha de filtração com as dimensões de 

0,4 mm permitirá também a retenção de quantidades consideráveis de partículas orgânicas, bem 

como de fósforo inorgânico, na medida em que este se encontra normalmente associado a 

partículas minerais de dimensões superiores às da malha em questão, possibilitando com a 

instalação deste sistema de filtragem a transferência de água de melhor qualidade. 

É igualmente referida no EIA a preocupação da EDIA relativamente a esta matéria, que se pode avaliar 

através da consulta do documento “Transferência de Água Guadiana–Sado; Memorando sobre 

Minimização de Impactes” (fevereiro, 2008) onde, relativamente à dimensão dos ovos e larvas de 

espécies de peixes presentes na bacia hidrográfica do rio Guadiana, potencialmente geradoras de 

impactes na bacia hidrográfica do rio Sado, se indica que a dimensão mínima dos ovos das espécies em 

causa varia entre 0,4 mm e 2,0 mm de diâmetro, sendo que para as espécies cuja passagem do 

Guadiana para o Sado pode ter impactes mais significativos, a dimensão mínima dos ovos registada é de 

0,55 mm. 

Estes elementos permitem considerar que um sistema de filtração, com uma malha de 0,4 mm, será 

eficiente para impedir a passagem deste tipo de organismos para a bacia hidrográfica do rio Sado, desde 

que a instalação e manutenção do sistema seja efetuada de forma eficiente. 

Com base nestes pressupostos, concorda-se que para o caso em estudo, poderá ser vantajoso, em 

termos económicos, funcionais e de minimização de impactes ambientais negativos, adotar como medida 

de minimização, a instalação de um sistema de filtração que cumpra o objetivo pretendido com a 
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construção do DSA, a instalar em sua alternativa e cujo funcionamento deverá ser devidamente 

monitorizado. 

Importa ainda salientar que, na fase de exploração, poderão verificar-se impactes nos recursos hídricos 

superficiais, em resultado de eventuais descargas de emergência através dos descarregadores de fundo 

do adutor de vale de Gaio (quatro descargas: DF1 a DF4). Sempre que as referidas descargas sejam 

ativadas, lançarão na rede de drenagem da bacia do Sado, água de mistura das bacias hidrográficas dos 

rios Sado e Guadiana, que circula nos circuitos hidráulicos abastecidos a partir da albufeira de Alvito. 

Indica-se, seguidamente, a apreciação específica no que se refere a esta componente do EIA: 

 Recursos Hídricos Superficiais 

Fase de Construção 

 Ações de desmatação, decapagem e movimentação de terras, instalação de estaleiros, 

circulação de máquinas e veículos, obras de construção - Impacte negativo, direto, 

localizado, temporário e pouco significativo, associado a alterações na qualidade da água. 

 Atravessamento e desvio temporário de linhas de água - Impacte negativo, direto, 

localizado, imediato, temporário e pouco significativo, associado a alterações na qualidade da 

água, na morfologia do leito e das margens e na estrutura ecológica das galerias ripícolas. 

Fase de Exploração 

 Lançamento na rede de drenagem da bacia do Sado de água de mistura das bacias 

hidrográficas dos rios Sado e Guadiana (após filtragem) - Impacte negativo, direto, 

permanente e potencialmente pouco significativo, associado a possíveis alterações na biota 

aquática, induzidas a jusante das eventuais descargas. 

 Recursos Hídricos Subterrâneos 

Fase de Construção 

Ações de desmatação, decapagem e movimentação de terras, instalação de estaleiros, 

circulação de máquinas e veículos, obras de construção – Impacte negativo, directo, 

localizado, temporário e pouco significativo, associado a alterações na qualidade da água 

subterrânea. 

Na fase de desativação, são expectáveis impactes negativos muito pouco significativos, temporários e 

reversíveis. 

Considera-se que a mitigação dos impactes negativos potenciais poderá ser garantida através da correcta 

implementação das seguintes Medidas de Carácter Geral (capítulo 8 do EIA) – M2.2, M2.3, M2.5, M2.8, 

M2.10, M2.11 - e das medidas de carácter específico propostas para os recursos hídricos (pontos 8.4 e 

8.5 do EIA), tal como constam do EIA, exceto a medida M.5.7, bem como pela adoção e cumprimento do 

disposto no Sistema de Gestão Ambiental, a ser elaborado pelo dono da obra e integrado no processo de 

concurso da empreitada. 

A gestão das origens de água para utilização nas diferentes atividades afetas às obras, bem como das 

atividades passíveis de gerarem efluentes líquidos, deverão ser devidamente enquadradas num Plano 

Integrado de Gestão de Água e Efluentes, a elaborar pelo adjudicatário da obra, de acordo com o 

preconizado no Sistema de Gestão Ambiental que é proposto pelo dono da obra (EDIA, S.A.). 
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No que se refere especificamente à minimização dos potenciais efeitos resultantes de descargas de 

emergência das condutas, através dos descarregadores de fundo, deverá ser garantida uma gestão do 

seu funcionamento, de modo a evitar-se este tipo de descargas na rede de drenagem natural, devendo 

ser adotadas medidas de minimização, através da criação de pequenas bacias de retenção, 

imediatamente a jusante dos descarregadores, revestidas com material rochoso grosseiro, de modo a 

promover-se a infiltração da água descarregada. 

O Programa de Monitorização proposto, abrangendo apenas a componente dos Recursos Hídricos 

Superficiais, tem como objetivo a avaliação das alterações da qualidade das linhas de água 

potencialmente afetadas pelo Projeto, na fase de construção, por comparação com a situação atual. 

Concorda-se com a proposta de plano de monitorização dos recursos hídricos superficiais, nos termos 

propostos na documentação apresentada para apreciação, em termos de locais de amostragem, início e 

frequência de amostragem, parâmetros a determinar e métodos analíticos a utilizar. 

Na fase de exploração deverá ser monitorizada a eficácia do sistema proposto para filtragem da água, 

integrando-o no âmbito do Plano de Monitorização já implementado pela EDIA, para identificar a eventual 

passagem de espécies entre a bacia hidrográfica do Guadiana e a bacia hidrográfica do Sado e que 

possam potenciar a hibridação. 

Com este objetivo, deverão ser efetuadas ações de monitorização a jusante do sistema de filtragem, para 

verificar da inexistência da passagem de ovos e larvas, com as dimensões previstas. Esta monitorização 

deverá ser implementada logo após a entrada em funcionamento do projeto e efetuada através da 

recolha de água a jusante do sistema de filtragem, na altura de reprodução das principais espécies 

piscícolas passíveis de hibridizar (espécies presentes nas bacias hidrográficas do Sado e do Guadiana), 

para a verificação, através de lupas microscópicas, da inexistência de ovos e larvas na água aduzida. 

Deverá igualmente ser monitorizada a possível passagem de ovos e larvas das principais espécies 

piscícolas passíveis de hibridizar, incidindo essa monitorização nos caudais descarregados a partir da 

albufeira de Vale de Gaio, nomeadamente: 

 caudal ecológico; 

 caudal descarregado através dos descarregadores de fundo e de superfície; 

 caudais aduzidos através do Condutor Geral de Vale de Gaio, a montante do sifão do Senhor das 

Chagas. 

Um dos pontos de amostragem no âmbito desta monitorização poderá corresponder ao ponto do rio 

Xarrama situado a jusante da barragem, onde foi efetuada a monitorização no âmbito deste EIA, devendo 

ser identificado outro a localizar no Condutor Geral de Vale de Gaio. 

Esta monitorização deverá ser integrada no Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais 

para o Sistema Alqueva-Pedrógão e Rede Primária de Rega - Fase de Exploração, da responsabilidade da 

EDIA, entidade que apesar de não ser responsável pela exploração da barragem e da albufeira de Vale de 

Gaio, é responsável pelo sistema global de transferência e adução de água a esta componente do EFMA. 

Relativamente à periodicidade e conteúdo dos relatórios de monitorização, os relatórios de monitorização 

deverão ser remetidos à Autoridade de AIA, com uma periodicidade, no máximo, de quinze dias após a 

obtenção dos resultados analíticos, devendo incluir os dados referentes aos resultados analíticos 
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resultantes das campanhas de amostragem e, caso se verifique necessário, deverão ser propostas 

adequadas medidas de minimização. A base de dados a desenvolver neste âmbito, deverá igualmente ser 

remetida à Autoridade de AIA, em formato digital, no prazo de um mês após o final da fase de 

construção. 

Em conclusão, considera-se no âmbito do presente procedimento de AIA, que o EIA reúne as condições 

necessárias para ser sujeito à emissão de Parecer Favorável, condicionado a: 

 Cumprimento das medidas de minimização propostas no EIA e das indicadas neste parecer; 

 Adoção e cumprimento de um Sistema de Gestão Ambiental, a ser elaborado pelo dono da obra e 

integrado no processo de concurso da empreitada, tal como é proposto no EIA, devendo ser 

remetidos para apreciação, o Plano de Obra e o Plano de Gestão de Origens de Água e Efluentes; 

 Cumprimento do Plano de Monitorização dos recursos hídricos superficiais, conforme indicado 

neste parecer; 

 Garantir uma gestão do funcionamento dos descarregadores de fundo da conduta do adutor de 

Vale de Gaio, de modo a evitar-se descargas diretas na rede de drenagem natural, devendo ser 

adotadas medidas de minimização, através da criação de pequenas bacias de retenção, 

imediatamente a jusante dos descarregadores, revestidas com material rochoso grosseiro, de 

modo a promover-se a infiltração da água descarregada. 

 

5.3. ECOLOGIA 

A área do projeto não se sobrepõe a nenhuma Área Classificada, sendo que a mais próxima é o Sítio 

Cabrela (PTCON0033), a cerca de 10 km a Norte do Projeto. 

Flora, Vegetação e Habitats Naturais 

Para caracterizar a flora e vegetação das áreas de estudo aplicou-se a metodologia de Braun-Blanquet, 

isto é, atribuiu-se uma escala de abundância-dominância a cada espécie encontrada dentro de manchas 

de vegetação homogéneas, de modo a obter-se um valor quantitativo das espécies presentes. As visitas 

de campo ao local realizaram-se a 28 de setembro e a 4 de novembro de 2010. Os espécimes vegetais 

foram identificados no local ou no laboratório, com recurso a material recolhido e consultando bibliografia 

especializada. Procedeu-se ainda à fotografia de alguns indivíduos para ajuda da sua identificação. 

Depois da identificação das espécies, foi consultado o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro, e que transpõe a Diretiva 

92/43/CEE, denominada Diretiva Habitats. Neste, no anexo B I, constam os habitats que merecem 

proteção especial, enquanto que nos anexos B-II, B-IV e B-V constam as listas das espécies da Flora a 

proteger. Foram também consultadas as fichas do Plano Setorial da Rede Natura 2000 (ICN, 2005). 

Por fim, foram atribuídos estados de conservação aos habitats da Diretiva Habitats encontrados. Os 

estados de conservação foram definidos através de uma comparação com o que é descrito nas fichas de 

habitats do Plano Setorial da Rede Natura 2000 (nomeadamente, em relação às espécies dominantes e 

restante e elenco florístico). As classificações usadas são: Bom; Médio e Mau. 
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Flora 

Foram encontrados na área de estudo referente ao Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central 

hidroelétrica e na área de estudo referente ao DSA, no total, 139 taxa nas áreas de estudo. No elenco 

florístico não foi localizado nenhum elemento que conste no Anexo BII, B-IV ou B-V da Diretiva Habitats, 

ou que tenha qualquer outro estatuto segundo a bibliografia consultada. Não ocorrem, portanto, do ponto 

de vista da conservação das espécies vegetais, valores elevados de Flora. 

Habitats naturais 

Foram identificados 27 biótopos nas duas áreas de estudo. 

São de destacar os seguintes habitats naturais: 

 Área de estudo referente ao Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central hidroelétrica 

O biótopo Juncais encontrado enquadra-se no habitat 6420 - Pradarias húmidas 

mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion. O seu estado de conservação 

pode-se considerar de Média; habitat 6220 - * Subestepes de gramíneas e anuais da 

Thero-Brachypodietea, subtipo3 - Arrelvados vivazes neutrobasófilos de gramíneas altas pela 

presença da dominante Hyparrhenia sp., sendo que é um habitat com potencial presença de 

orquídeas (em subcoberto de cultivo de cupressácias). 

 Área de estudo referente ao DSA 

O biótopo Juncais encontrado enquadra-se no habitat 6420 - Pradarias húmidas 

mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion. O seu estado de conservação 

pode-se considerar de Mau a Médio; habitat 92D0 - Galerias e matos ribeirinhos 

meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae), subtipo 1 - Bosques ou 

matagais dominados por Tamarix africana, T. mascatensis, T. gallica e/ou Nerium oleander, 

associados a águas doces. O seu estado de conservação é Médio; habitat 6220 - * 

Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea, subtipo3 - Arrelvados 

vivazes neutrobasófilos de gramíneas altas pela presença da dominante Hyparrhenia sp., habitat 

4030pt5 - Urzais, urzais-estevais e tojais-estevais baixo alentejano-monchiquenses e 

algarvios ainda que não possuam todo o elenco florístico habitual. Considera-se que apresentam 

Médio estado de conservação (em subcoberto de oliveiras); habitat 6310 - Montados de 

Quercus spp. de folha perene, ainda que, ocorram, em algumas situações, matos no 

subcoberto. Os matos surgem no montado pela ausência de pastoreio e são uma etapa de 

recuperação da série de vegetação. Na ausência total de gestão do montado este biótopo 

evoluiria para o habitat da diretiva 9340. O estado de conservação deste habitat é considerado de 

Médio a Bom. 

Fauna 

Foram efetuados dois reconhecimentos de campo, a 28 de setembro e 4 de novembro de 2010, que 

permitiram confirmar a presença de um conjunto de espécies, particularmente de aves. Nestes 

reconhecimentos foi percorrida a generalidade da área de estudo. A ocorrência das espécies foi 

confirmada por observação direta. Para além desta, efetuou-se uma pesquisa de vestígios e recorreu-se à 

deteção acústica no caso das aves. Dado o período limitado para desenvolvimento do EIA, não foi 
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possível efetuar as observações em época favorável à deteção de espécies com diferentes estatutos 

fenológicos. Deste modo, para além das espécies efetivamente detetadas no terreno, foi realizada uma 

listagem das espécies que poderão ocorrer na área de estudo, tendo em atenção as disponibilidades de 

habitat e a informação disponível sobre a sua distribuição em Portugal, de modo a caracterizar a 

comunidade faunística local e avaliar mais corretamente o seu valor ecológico. 

Esta informação foi recolhida em Mathias (1999) para os mamíferos, em Equipa de Atlas (2008) para as 

aves e, por fim, em Loureiro et al. (2008) para os répteis e anfíbios. 

Considerou-se ainda informação disponibilizada pelo ICNB relativamente às aves aquáticas, bem como 

dados publicados no passado relativamente a este grupo de aves. 

A importância em termos de conservação da área de afetação foi avaliada com base nas listas de 

espécies elaboradas para cada grupo e considerando: o estatuto de conservação das diferentes espécies 

de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005); o Decreto-Lei n.º 

140/99, de 24 de abril, e o Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, anexos B-II e B-IV, que 

transpõem a Diretiva Habitats (92/43/CEE), de 21 de maio de 1992; o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

abril, e o Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, que transpõem igualmente a Diretiva Aves 

(Diretiva 79/409/CEE) de 2 de abril de 1979, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 

fevereiro – Anexo I. 

Mamíferos 

Tendo em conta os habitats existentes e a dimensão da área de estudo, é provável que ocorram na área 

de afetação 43 espécies de mamíferos, tendo sido confirmada a presença de 9 delas durante a visita 

efetuada. De entre as espécies atribuídas à área de estudo 10 possuem estatuto de ameaça em Portugal, 

estando 3 classificadas como Criticamente ameaçadas (CR) e 6 como Vulneráveis (Cabral et al. 2005). 

Oito destas espécies pertencem ao grupo dos Quirópteros. A maior parte delas utilizará a área de estudo 

apenas como local de alimentação, embora as espécies arborícolas e fissurículas possam reproduzir-se no 

corredor em estudo. Não são conhecidos abrigos de morcegos cavernícolas de importância nacional na 

vizinhança próxima da área de estudo, situando-se o abrigo de importância nacional mais próximo a cerca 

de 15 km do limite da área estudada (Arapouco, Alcácer do Sal). 

De notar que a área de afetação do DSA, com 43 espécies atribuídas, apresenta uma maior riqueza 

específica do que a área do adutor/central para onde se listam apenas 33 espécies. Esta diferença deve-

se essencialmente às características e distribuição dos biótopos presentes em cada uma das zonas. O 

número de espécies com estatuto de ameaça em Portugal listadas para as duas áreas é igual, apesar da 

diferença na riqueza específica. 

Avifauna 

Das 142 espécies de aves com ocorrência provável na área de implantação do Projeto e sua envolvente 

próxima, a maioria tem caráter residente (46%), 27% estão presentes apenas durante o inverno e 26% 

são visitantes de primavera. Quatro das espécies listadas estão classificadas como Em Perigo em 

Portugal, no entanto, na área de estudo, o estatuto só se aplicará a duas delas (águia-pesqueira e 

tartaranhão-caçador). Por outro lado 15 das espécies listadas estão classificadas como Vulneráveis 

aplicando-se este estatuto a 14 delas (Cabral et al. 2005). 
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Dada a natureza linear da área de estudo, a dimensão das populações de aves com estatuto de 

conservação a afetar, deverá ser reduzida não assumindo por isso importância no contexto nacional ou 

regional. 

Tal como para os mamíferos, também no caso das aves a área do DSA apresenta uma maior riqueza 

específica, com 142 espécies, do que a área de afetação do adutor/central para a qual se atribuíram 

apenas 123 espécies. Nesta segunda área de afetação, o número de espécies com estatuto de ameaça 

em Portugal é também menor, cifrando-se em apenas 13 espécies (12 Vulneráveis e uma Em Perigo). Tal 

como nos mamíferos, esta diferença deve-se essencialmente às características e distribuição dos biótopos 

presentes em cada uma das zonas, nomeadamente a presença da albufeira de Vale de Gaio. 

Uma vez que o DSA se desenvolve na orla da albufeira de Vale de Gaio e que esta albufeira suporta uma 

pequena população invernante de aves aquáticas, que tem sido monitorizada desde os anos 80, é 

apresentado um resumo dos dados disponíveis relativamente a essa população, em paralelo com as 

observações efetuadas no âmbito da realização do EIA. Nesta albufeira foram registadas 24 espécies de 

aves aquáticas. O número de espécies registado anualmente bem como os seus efetivos variam de forma 

considerável ao longo dos anos, verificando-se uma clara redução nos números de anatídeos a partir de 

1991. A contagem efetuada no âmbito da realização do EIA sugere que a albufeira continua a ser 

utilizada por um conjunto diversificado de aves aquáticas durante o período de inverno. 

Répteis e anfíbios 

Para a área de estudo foram listadas 13 espécies de anfíbios e 18 espécies de répteis. Nenhuma das 

espécies de anfíbios possui estatuto de ameaça em Portugal mas uma espécie de réptil está classificada 

como em perigo (cágado-de-carapaça-estriada) e outra como vulnerável (víbora-cornuda). 

As comunidades de anfíbios e répteis que utilizarão as duas áreas aqui consideradas – DSA e 

Adutor/Central – deverão ser muito semelhantes, razão pela qual se entendeu não ser necessário separar 

as ocorrências por zona de afetação. 

Ictiofauna 

No âmbito do Plano de ordenamento da albufeira de Vale do Gaio, foi feita uma caracterização da 

comunidade piscícola. A campanha de amostragem decorreu no inverno tendo recorrido ao uso de redes 

para amostrar a zona pelágica e adotado o método da pesca elétrica, para a zona litoral. De acordo com 

as capturas, a comunidade encontra-se representada por cinco espécies, Barbus bocagei, Cyprinus carpio, 

Gambusia holbrooki, Lepomis gibbosus e Micropterus salmoides. Entre as espécies capturadas, quatro são 

exóticas e uma é nativa. A dominante e mais comum foi a Lepomis gibbosus (67%), seguida pelas 

Cyprinus carpio (26%), Micropterus salmoides (4%) e por fim Barbus bocagei com (3%). Os resultados 

apresentados no EIA, enquadram-se no padrão comum das albufeiras do Tipo Sul (Ferreira et al., 2009), 

realçando os efeitos negativos da construção de barragens nas comunidades ciprinícolas típicas destes 

sistemas fluviais mediterrânicos. 

Apenas foi identificada uma espécie endémica Barbus bocagei, no entanto com uma representatividade 

reduzida (3%). Salienta-se, que esta espécie tem uma ampla distribuição a nível nacional, é bastante 

comum e apresenta grande tolerância para com a degradação ambiental o que a torna pouco 

preocupante em termos de estatuto de conservação segundo (Cabral et al. 2006). 
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IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE IMPACTES 

Fase de Construção 

Flora e vegetação 

Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central hidroelétrica 

Durante a fase de construção, ao nível da flora e vegetação, os principais impactes suscetíveis de 

ocorrerem são os seguintes: 

 Destruição de coberto vegetal – A ação de decapagem do coberto vegetal para implementação 

das infraestruturas (adutor, central e estaleiro); 

 Eventual danificação de biótopos presentes nas áreas limítrofes à implantação das infraestruturas 

– Impactes decorrentes de movimentação de máquinas e pessoas ligada às atividades 

construtivas; 

 Eventual derramamento de poluentes – O derramamento de combustíveis, óleo e outros produtos 

pode atingir a vegetação circundante condicionando-a a situações de stress ou mesmo induzir a 

sua destruição; 

 Risco de incêndio – um local onde operem máquinas aumenta sempre a probabilidade de 

ocorrência de incêndios na sua envolvência, devido a acidentes; 

 Emissão de poeiras – a emissão de poeiras pode contribuir para a diminuição da eficácia 

fotossintética das espécies da envolvência, com consequências no normal desenvolvimento da 

generalidade das plantas; 

 Alteração das condições físicas do solo – A movimentação das máquinas e a implementação das 

infraestruturas contribuirá para uma impermeabilização do solo; 

 Alteração das condições físicas de leitos de drenagem – Nos casos em que ocorrerá 

implementação de valetas de betão para a recolha e condução de águas escorridas da 

plataforma, do talude de escavação e das áreas adjacentes ao talude de escavação; 

 Revestimento vegetal da envolvente da central – Medida de minimização que consiste no arranjo 

paisagístico projetado, com espécies herbáceas por hidrossementeira e plantação de oliveiras. 

Estes impactes caracterizam-se por serem negativos (excetuando o arranjo paisagístico que é positivo), 

pouco significativos e de magnitude reduzida, sendo na generalidade dos casos, temporários, locais e 

reversíveis. 

Dispositivo de Segregação de Águas 

Durante a construção do DSA, com exceção dos arranjos paisagísticos, os principais impactes suscetíveis 

de ocorrerem são idênticos aos caracterizados para o Projeto do Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e 

Central hidroelétrica. 

De destacar o seguintes impactes: 

 Destruição de coberto arbóreo composto por tamargueiras, freixos, oliveiras, pinheiros-mansos; 

eucaliptos, sobreiros e azinheiras; 

 A ação de decapagem fará diminuir a área de 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene 

e de 4030pt5 - Urzais, urzais-estevais e tojais-estevais baixo em cerca de 20.000 m2; 
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 O alagamento provocado pelo açude irá destruir coberto vegetal, neste caso diminuindo a área de 

92D0 - Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae), 

subtipo 1 - Bosques ou matagais dominados por Tamarix africana,T. mascatensis, T. gallica e/ou 

Nerium oleander. A área afetada aproximada do tamargal é de 7.000 a 10.000 m2. 

Os impactes identificados anteriormente caracterizam-se por ser negativos, significativos, no entanto de 

magnitude reduzida, sendo na generalidade dos casos, temporários, locais e reversíveis. 

Fauna 

Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central hidroelétrica; Dispositivo de Segregação de Águas 

Os impactes identificados relacionam-se essencialmente com: 

 Destruição do coberto vegetal – Este impacte resulta da ação de decapagem do coberto vegetal a 

realizar para implementação do Adutor e da Central e implicará uma perda de habitat para as 

espécies que atualmente utilizam estes territórios (particularmente aquelas que estão associados 

aos montados); 

 Derramamento de poluentes – O derramamento de combustíveis, óleo e outros produtos pode 

atingir a vegetação circundante criando situações de stress ou mesmo conduzindo à sua 

destruição. No limite poderá afetara a qualidade da água da albufeira de Vale de Gaio, afetando 

assim as comunidades animais que dela dependem; 

 Acréscimo nos níveis de perturbação – Perturbação associada à movimentação de máquinas e 

pessoas e às atividades construtivas. Este impacte será tanto maior quanto maiores os níveis de 

perturbação; 

 Criação de um efeito de barreira – Durante a fase de obra haverá períodos em que a presença de 

uma vala aberta constituirá uma barreira à circulação de animais, particularmente daqueles que 

apresentam menor mobilidade, nomeadamente anfíbios, répteis e pequenos mamíferos. 

Estes impactes caracterizam-se por serem negativos, pouco significativos e de magnitude reduzida, sendo 

na generalidade dos casos, temporários, locais e reversíveis. 

Fase de Exploração 

Flora e vegetação 

Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central hidroelétrica; Dispositivo de Segregação de Águas 

Durante a fase de exploração, os principais impactes suscetíveis de ocorrerem caracterizam-se por um 

eventual aumento de espécies ruderais e alóctones, causado pela compactação e subsequente 

empobrecimento do solo e disponibilidade solar, imediatamente após o fim da fase de construção.  

Estes impactes caracterizam-se por serem negativos, pouco significativos e de magnitude reduzida. 

Fauna 

Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central hidroelétrica 

A presença da Central e o seu funcionamento constituirão uma fonte de perturbação adicional na área de 

implantação. A magnitude deste impacte está associada aos níveis de ruído produzidos pela Central e ao 
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movimento de pessoas e viaturas associado ao funcionamento da central, embora estes sejam apenas 

ocasionais, porque associados à manutenção e à reparação de alguma avaria. 

Este impacte, caracteriza-se por ser negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, sendo na 

generalidade dos casos, certo, permanente e irreversível. 

Dispositivo de Segregação de Águas 

A presença de um novo açude, apesar de pequenas dimensões, poderá constituir uma oportunidade de 

colonização para algumas espécies aquáticas, nomeadamente anatídeos. A restituição, através do DSA, 

de água potencialmente com qualidade razoável (proveniente do rio Xarrama, montante) contribuirá para 

a melhoria dos sistemas situados a jusante da albufeira de Vale de Gaio, influenciando de forma indireta 

as comunidades animais que deles dependem. 

Este impacte caracteriza-se por ser positivo, pouco significativo, de magnitude reduzida, sendo na 

generalidade dos casos, temporário, provável e indireto. 

Ictiofauna 

O presente Projeto corresponde a um conjunto de infraestruturas de adução e de armazenamento de 

água que transportarão e armazenarão água de mistura das bacias hidrográficas do Sado e do Guadiana, 

desenvolvendo-se na sua totalidade ao longo da bacia hidrográfica do Sado. 

Os impactes da transferência de água Guadiana-Sado no âmbito do EFMA foram alvo de avaliação 

específica através do EIA do Troço de Ligação Loureiro-Alvito (Nemus, 2004), sendo que em função do 

respetivo processo de AIA, foi definido um conjunto de medidas mitigadoras dos efeitos da transferência 

de água, que se refletem ao nível de todo o Subsistema de Rega de Alqueva e que têm vindo a ser 

implementadas (Programa de Medidas Compensatórias para a Ictiofauna Autóctone e Continental da 

Bacia Hidrográfica do Sado). Uma dessas medidas corresponde à instalação de dispositivos de segregação 

de águas nas barragens que se localizam na bacia hidrográfica do Sado e que vão receber água com 

origem em Alqueva, para que as mesmas possam debitar um regime de caudais ecológicos a jusante sem 

recurso à água de mistura armazenada, mas apenas com as afluências da própria bacia (como é o caso 

do DSA previsto no atual EIA). 

Por outro lado, importa referir que o conjunto de medidas previstas no âmbito da Declaração de Impacte 

Ambiental, do projeto do Túnel Loureiro-Alvito, e posterior alteração [sistema dador – reposicionamento 

da tomada de água da barragem do Loureiro, barreiras de rede e de infrassons; sistema recetor – 

dispositivo de segregação de águas (DSA) da barragem do Alvito] constitui a primeira linha de resolução 

do problema de contaminação entre bacias. No âmbito do EFMA, a albufeira de Alvito é a primeira da 

bacia do Sado que a receber água com origem na bacia do Guadiana, transferida da albufeira de Alqueva. 

Deste modo, é no âmbito das medidas previstas nestas duas albufeiras que se desenvolvem os 

procedimentos cruciais para impedir a contaminação genética entre bacias (do Guadiana para o Sado), 

devendo os sistemas a jusante estarem devidamente enquadrados com as soluções adotadas. 

Perspetiva-se, no entanto, que a água da albufeira do Vale do Gaio venha a ser, maioritariamente, 

utilizada na rega de arrozais, que são culturas em que existe uma grande conectividade entre a área 

regada e a rede hidrográfica em que a mesma se insere. 
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Tendo em conta esta questão, existe o risco de água de mistura da bacia do Guadiana e do Sado que 

circula no adutor de Vale do Gaio, e que será aduzida à albufeira de Vale do Gaio, ao ser utilizada na rega 

de arrozais, entre na rede hidrográfica da bacia do Sado. 

Opção entre Dispositivo de Segregação de Águas e Microfiltração 

Neste caso, verifica-se que a existência do DSA, por si só, não assegura que a água de mistura da bacia 

dos rios Guadiana e Sado não entre na rede hidrográfica da bacia do Sado, uma vez que existe o risco 

desta mistura ocorrer por via da água de rega utilizada para rega de arrozais. Pelo referido, a construção 

do DSA não traz impactes positivos acrescidos, pelo que o EIA propõe (e posteriores Elementos 

Complementares apresentados pela EDIA, de janeiro de 2012) uma medida de minimização, alternativa à 

construção do DSA, pela instalação de um sistema de filtração de água a instalar a montante da futura 

central hidroelétrica, que incluirá uma etapa de microfiltração, com capacidade de reter partículas de 

dimensões iguais ou superiores a 0,2 mm, impedindo assim a passagem de ovos ou larvas das espécies 

piscícolas, oriundas da bacia hidrográfica do rio Guadiana, que se pretende que não sejam transportadas 

para a circulação natural da bacia hidrográfica do rio Sado, bem como permitirá também a retenção de 

quantidades consideráveis de partículas orgânicas, resultando numa potencial melhoria da qualidade da 

água aduzida. 

Apesar desta medida não ser completamente eficaz para todos os organismos aquáticos (e.g. larvas 

planctónicas de bivalves)2, há que atender à impossibilidade da utilização de sistemas de esterilização, 

considerando os volumes de água em questão. A opção da malha de filtração de 0,2 mm (em vez dos 

0,4 mm preconizados no EIA) diminui a probabilidade de passagem dos organismos de menores 

dimensões. Ainda que não garanta a retenção de agentes patogénicos e da totalidade do espetro de 

dimensões de estádios larvares dos invertebrados bentónicos (autóctones ou não), regista-se o aumento 

considerável na variedade de microelementos filtrados. Do mesmo modo, esta medida surge na 

sequência da impossibilidade de complementar a construção do DSA com um mecanismo de restrição da 

utilização para rega de culturas e/ou locais suscetíveis de conectividade com a bacia hidrográfica do Sado 

(dada a extensa área de conectividade, atualmente já regada com água de Vale de Gaio)3. 

De referir também a relevância não desprezável dos impactes ambientais nos restantes fatores 

ambientais relacionados com a execução do DSA e o significativo valor de investimento associado. Dada a 

dimensão (14 km) e componentes do dispositivo, a sua construção resulta genericamente mais gravosa 

que a execução do Troço 4. 

 

 

                                                           
2 Como se sabe, um dos problemas de transferência de espécies tem a ver com a introdução de espécies não indígenas cuja rápida 
expansão é favorecida pela artificialização dos cursos de água [p.e. Mexilhão-zebra (Dreissena polymorpha) cuja recente dispersão 
em Espanha são uma ameaça séria para Portugal], pelo que a transferência de recursos hídricos do Guadiana para o Sado não 
poderá permitir qualquer transferência de valores biológicos entre bacias, correndo-se o risco de miscigenação ou extinção de espécie 
nativas e da necessidade de utilização de métodos de controlo de espécies exóticas complexos e onerosos. 
3 Elementos complementares (EDIA, ADUTOR DE VALE DO GAIO(Troço 4) E CENTRAL HIDROELÉTRICA janeiro de 2012): “Assim, 
independentemente de virem a ser identificadas espécies de interesse conservacionista na área de influência dos blocos de Vale do 
Sado, a restrição de rega em zonas conectadas com a bacia hidrográfica, conforme referido na solicitação da CA, não se afigura 
exequível uma vez que, para além da arreigada tradição da cultura de arroz (que remonta aos anos 50) e das infraestruturas de 
regadio instaladas para o efeito, a área do aproveitamento desenvolve-se na íntegra ao longo dos leitos de inundação dos rios 
Xarrama e Sado”. 
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Características do procedimento de microfiltração 

Em Aditamento de janeiro de 2012, a EDIA apresentou os esclarecimentos solicitados no que se refere à 

solução de microfiltração (ou microtamisação), enquanto medida de minimização para os impactes 

relacionados com a transferência de águas Guadiana-Sado, nomeadamente no respeitante a: 

 Uma análise de viabilidade da microtamisagem, técnica, financeira e ambiental; 

 Uma análise de risco ambiental da microtamisagem; 

 Uma análise comparada entre Hipótese 1 – DSA instalados e microtamisagem e Hipótese 2 – DSA 

instalados e outros DSA já previstos (tal como aceite nas DIA em vigor). 

Nestes elementos complementares, a EDIA apresenta uma proposta de microfiltração com malha de 

0,2 mm (200 μm), cuja solução em análise será instalada em by-pass à conduta adutora, por meio de 

uma válvula de seccionamento (Figuras 2 e 3, Elementos complementares entregues pela EDIA, janeiro 

de 2012) no início do Troço 4. Refere ainda que “A unidade (ou estação) de microfiltração estará 

equipada com 2 filtros verticais (tamisadores) de malha metálica em aço inox de 0,2 mm instalados em 

paralelo, conforme esquematizado (Figura 3, Elementos complementares entregues pela EDIA, janeiro de 

2012). A limpeza dos filtros far-se-á de forma automática, garantido que os produtos da tamisação não 

terão passagem para jusante dos filtros. O dimensionamento das unidades permitirá que esta limpeza 

decorra sem necessidade de interromper o processo de tamisação. Os filtrados serão encaminhados da 

válvula de limpeza (Figura 5, Elementos complementares entregues pela EDIA, janeiro de 2012) para 

uma bacia de retenção (ou leito de secagem) a construir ao lado da unidade de microfiltração, em zona 

segregada, afastada de linhas de água, criando-se condições para que não se verifique passagem de 

produtos da tamisação para o meio hídrico natural.” 

O local de instalação da unidade de microfiltração foi selecionado tendo em conta questões 

fundamentalmente relacionadas com a pressão da água. Dada a diferença de cotas entre o início e o final 

do Troço 4, a água atingirá uma pressão considerável à entrada da Central. A instalação será portanto 

assegurada no início do Troço 4 (e não no final, aproveitando, por exemplo, o edifício da Central). 

Viabilidade técnica do sistema 

A EDIA (Elementos complementares, janeiro de 2012) refere que, em termos de viabilidade técnica, há 

que “considerar o cenário de exploração expectável para o Troço 4”. Ao contrário dos restantes troços do 

Circuito Hidráulico de Vale do Gaio, o funcionamento do 4º troço estará dependente das necessidades de 

recarga da albufeira de Vale do Gaio face às condições hidrológicas verificadas, sendo que se perspetiva o 

abastecimento apenas em intervalos de 3 a 5 anos. Registam-se deste modo condições desfavoráveis de 

operação e manutenção da unidade de microfiltração neste cenário, uma vez que toda a instalação será 

dimensionada e construída para o caudal máximo horário, com uma previsão de utilização sazonal e 

muito espaçada no tempo (no mínimo de 3 em 3 anos). Esta será uma situação de óbvio 

subaproveitamento da capacidade instalada, ao que acrescem os consequentes impactes na conservação 

das instalações. 

Em conclusão, tendo em consideração as medidas de minimização previstas quanto à transferência de 

organismos entre bacias, consideram-se os impactes sobre a fauna aquática da bacia do Sado como 

negativos, muito significativos, permanentes, diretos e improváveis. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2480 

 

Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central Hidroelétrica 27 

Projeto de Execução 

Fase de desativação 

Caso se considere um cenário de remoção ou abandono das infraestruturas construídas, os impactes 

decorrentes da fase de desativação do Projeto serão em tudo semelhantes aos impactes identificados 

para a fase de construção, dependendo o seu significado em parte, das eventuais alterações aos usos dos 

solos e consequente alteração das comunidades biológicas presentes na área de estudo. 

Síntese de impactes sobre a Ecologia 

Os principais impactes negativos sobre os ecossistemas ocorrerão na fase de construção do Projeto, 

decorrente da presença humana e de maquinaria no terreno e das ações de remoção do coberto vegetal 

e movimentações de terras e de máquinas, entre outras perturbações induzidas pela obra. Trata-se de 

impactes negativos, mas temporários, localizados e minimizáveis, pelo que se consideram pouco 

significativos. 

Destaca-se ainda, na hipótese da construção do DSA (estrutura considerada desnecessária), também na 

fase de construção, as ações de decapagem que incidem sobre vários habitats classificados (6310, 

4030pt5 e 92D0). 

Finalmente, a transferência de organismos entre bacias (Sado e Guadiana) é a temática de maior 

relevância para o fator Ecologia no âmbito do presente Projeto, considerando-se estes impactes de 

grande relevância mas improváveis (face às medidas previstas). 

ELEMENTOS A APRESENTAR E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Previamente ao licenciamento do projeto, deverão ser apresentados os seguintes elementos para 

validação pela Autoridade de AIA: 

 Sistema de microfiltração a adotar 

 Programa de monitorização da eficácia do sistema de microfiltração 

Para além das medidas de caráter geral propostas, devem ainda ser integrada a seguinte medida 

específica: 

ECO 1 – Adoção de um sistema de microfiltração de água de forma a cumprir o objetivo pretendido 

com a construção do dispositivo de segregação de águas, em alternativa a este último (cuja 

execução se considera desnecessária, face aos objetivos pretendidos, ou seja a segregação de águas 

das bacias do Guadiana e Sado). Embora o DSA garanta que a jusante das barragens o caudal 

ecológico corresponde a água não misturada, ou seja só da bacia do Sado, o facto de a água da 

albufeira ter como objetivo a rega, maioritariamente de arrozais, configura um risco muito 

expectável de entrada de água de mistura da bacia do Sado e da bacia do Guadiana na rede 

hidrográfica do Sado. 

A unidade de microfiltração, deverá ser instalada no início do Troço 4, estará equipada com 2 filtros 

verticais (tamisadores) de malha metálica 0,2 mm, prevendo um mecanismo de autolimpeza dos 

filtros e o encaminhamento dos resíduos da filtração para uma bacia de retenção a instalar em área 

afastada de qualquer linha de água. O processo de manutenção dos filtros (substituição e/ou 

lavagem) não pode comprometer sequer a passagem de volumes residuais sem filtração biológica. 

Deverão ser procuradas soluções no sentido de assegurar a viabilidade técnica da solução, dada a 
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previsão de utilização sazonal muito espaçada no tempo do adutor de Vale de Gaio (Troço 4) (o qual 

está estimado no mínimo de 3 em 3 anos), eliminando riscos associados à conservação dos 

equipamentos. 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Monitorização eficácia do processo de Microfiltração 

Para além de ser assegurada a continuidade do “Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos 

Superficiais para o Sistema Alqueva-Pedrógão e Rede Primária de Rega – Fase de Exploração” atualmente 

em curso que visa, entre outros aspetos, ”identificar a eventual passagem de espécies da bacia 

hidrográfica do Guadiana, para a bacia hidrográfica do Sado”, deverá ser apresentado (como acima 

referido) um programa de monitorização específico da eficácia das medidas de micro-filtração, face ao 

caráter algo inovador do equipamento proposto. 

Este plano deverá prever ações de monitorização, a jusante do tamisador/filtro para verificar da 

inexistência da passagem de ovos e larvas, com as dimensões até 0,2 mm. 

A monitorização deverá ser concretizada através da recolha de água e metodologias com base em 

armadilhas de luz (a jusante do filtro/tamisador), na altura de reprodução das principais espécies 

aquáticas (peixes e moluscos, fevereiro a maio) passíveis de hibridizar (espécies presentes nas bacias 

hidrográficas do Sado e do Guadiana), para a verificação, através de lupas microscópicas, da inexistência 

de ovos e larvas na água aduzida. 

Esta análise deve ser implementada logo após a entrada em funcionamento do projeto, devendo ser 

repetida sempre que ocorram episódios de adução durante o período de exploração do EFMA (adução de 

águas provenientes do subsistema de Alqueva na albufeira de Vale de Gaio). Neste sentido considera-se 

insuficiente o proposto no EIA (monitorização durante os três primeiros anos de exploração e, após este 

período, abandono da monitorização caso se confirme a eficácia do mecanismo). 

O referido programa deverá fundamentar os locais de monitorização, a metodologia de amostragem, 

periodicidade de amostragem, informação a obter, métodos de tratamento de dados, relatórios e sua 

periodicidade. 

O Plano de monitorização deverá ainda prever mecanismos de contingência a desenvolver caso se venha 

a verificar a passagem de elementos biológicos. 

SÍNTESE CONCLUSIVA 

Tendo em consideração o aditamento e elementos complementares apresentados (janeiro de 2012), não 

se identificam lacunas que comprometam os resultados do EIA. 

Em síntese, face ao acima exposto considera-se não haver impedimento à concretização do projeto, do 

ponto de vista do fator ambiental Ecologia, devendo ser apresentados os elementos referidos, 

previamente ao licenciamento do projeto, aplicadas as medidas de minimização propostas acima 

mencionadas e executado o programa de monitorização (eficácia do processo de microfiltração). 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2480 

 

Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central Hidroelétrica 29 

Projeto de Execução 

5.4. SOLOS 

A caracterização da situação de referência do descritor solos é adequada para o tipo de projeto em 

questão. Na área de estudo considerada predominam os Solos Mediterrâneos com cerca de 39,4%, 

seguidos dos Solos Calcários com 17,8% e de Barros e Solos Litólicos com 7,3%, havendo ainda Solos 

Hidromórficos com uma representação residual. É de referir que cerca de 28,2% da área de estudo está 

cartografada como Área Social, correspondendo à área de estudo que se sobrepõe à albufeira da 

barragem de Vale de Gaio. 

Em relação à capacidade de uso dos solos, dominam as manchas complexas de capacidade de uso D+E e 

C+D respetivamente com 18,7% e 18,4%, seguidas das classes E com 16,6% e A com 12,4% em 

manchas puras de solos. 

Relativamente a este fator ambiental, as principais ações geradoras de impactes prendem-se com a fase 

de construção, para a implantação das infraestruturas, nomeadamente o Troço 4 do Adutor, a Central 

Hidroelétrica, o Dispositivo de Segregação de Águas e a construção do caminho de acesso. 

Na fase de construção, os impactes sobre os solos serão os resultantes da construção e implementação 

das infraestruturas, estando relacionados com: 

 As ações de decapagem dos solos para implantação central hidroelétrica; 

 A ocupação permanente do solo pela central hidroelétrica; 

 A eventual escavação dos materiais de empréstimo; 

 A escavação das valas para o enterramento das condutas; 

 O eventual estabelecimento de caminhos provisórios de acesso; 

 A compactação dos terrenos devido à movimentação das máquinas e veículos afetos à obra; 

 Os riscos de erosão, devido à desarborização e desmatação dos solos para a fase construção e a 

sua exposição aos agentes atmosféricos; 

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

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

Os impactes sobre os solos serão no geral negativos e localizados, sendo que os dois primeiros (a 

decapagem dos solos e a implantação da central hidroelétrica) serão significativos por haver uma 

afetação do solo com carácter permanente e irreversível, os restantes serão temporários e pouco 

significativos, pois a afetação dos solos é transitória, e se forem cumpridas as medidas de minimização, 

previstas no SGA, os impactes negativos serão minorados. 

Na fase de exploração, o impacte negativo sobre os solos é a ocupação irreversível do solo pela 

implantação da central hidroelétrica, que teve início na fase de construção e que se estende a esta fase. 

Concorda-se no geral com as medidas de minimização previstas, devendo no entanto ser acrescentado a 

seguinte medida de carácter específico para a fase de construção: “Ao longo do traçado da conduta, os 

solos provenientes das escavações a efetuar deverão ser, na medida do possível, utilizados no 

revestimento da conduta com reposição no mesmo local e mantendo a sequência dos horizontes ou 

camadas de solo.” 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2480 

 

Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central Hidroelétrica 30 

Projeto de Execução 

Da análise dos impactes do projeto sobre fator ambiental solos, conclui-se que na sua globalidade se 

apresenta ambientalmente viável, não tendo sido identificado nenhum impacte que, pela sua gravidade, 

possa pôr em causa a sua realização. 

 

5.5. USOS DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

5.5.1. Uso do Solo 

No EIA, as considerações ao uso do solo estão adequadamente registadas em texto e em cartografia. 

Nos 37,3 ha de superfície de construção das várias infraestruturas do projeto, verifica-se: 

 6,7 ha do adutor têm um uso agrícola (3,4 ha arvenses de sequeiro; 2,4 ha olival de sequeiro); 

 1,9 ha da central hidroelétrica e caminho de acesso têm um uso agrícola (1,5 ha olival de 

sequeiro; 0,2 ha fruticulturas de regadio); 

 0,7 ha do açude de segregação têm um uso agrícola (0,4 ha olivais de sequeiro); 

 28 ha do conduta de segregação têm um uso agroflorestal (14,8 ha quercíneas dispersas; 

4,9 ha olival de sequeiro; 4,3 ha quercíneas em povoamento). 

Na fase de exploração do projeto, verificar-se-á: 

 2,6 ha trocam o uso agrícola por uso de infraestruturas (central, açude, caminho); 

 34,7 ha mantém o uso agrícola, perdendo a ocupação com espécies arbóreas, devido à criação da 

faixa de serventia (adutor e conduta, ambas enterradas). 

No que respeita ao principal impacte do projeto é expectável, nas fases de construção e de exploração, 

um impacte negativo pouco significativo decorrente da alteração de 2,6 ha de um uso agrícola para um 

uso de infraestrutura, devido à construção da central/caminho de acesso e do açude. O impacte prevê-se 

pouco significativo por os solos em causa pertencerem às classes de uso C, D e E, com limitações para a 

prática de culturas agrícolas. 

Face ao impacte identificado, considera-se que o mesmo não inviabiliza a concretização do projeto por 

não prever significativa alteração da atual superfície de uso do solo. 

 

5.5.2. Ordenamento do Território 

O EIA enquadra o projeto de forma correta e clara nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor, com 

destaque no Plano Diretor Municipal de Alcácer do Sal (PDM), no Plano de Ordenamento da Albufeira de 

Vale do Gaio (POAVG) e no Plano Regional de Ordenamento Territorial do Alentejo (PROTA). 

Nas Classes de Espaço do PDM, verifica-se que as infraestruturas do projeto se localizam: 

 Adutor - Espaços Agrícolas de Sequeiro, Espaços Florestais de Produção e Espaços Florestais de 

Proteção; 

 Central hidroelétrica - Albufeira e Faixas de Proteção; 

 Caminho de acesso à central - Espaços Florestais de Proteção e Áreas Urbanas e Urbanizáveis; 

 Açude de segregação - Espaços Florestais de Proteção; 
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 Conduta de segregação - Albufeira e Faixas de Proteção, Espaços Florestais de Proteção, Espaços 

Florestais de Produção e Espaços Agrícolas de Sequeiro. 

E nas Condicionantes do PDM: 

 Adutor - Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN); 

 Central hidroelétrica e caminho de acesso - REN; 

 Açude de segregação - REN; 

 Conduta de segregação - REN e RAN. 

Apesar do proponente estar autorizado a efetuar as ações de obras hidráulicas, acessos, vias de 

comunicação, aterros, escavações nas áreas de RAN e de REN, bem como o corte ou arranque de 

espécies arbóreas legalmente protegidas, de acordo com o Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de fevereiro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 230/06, de 24 de novembro, considera-se que devem ser implementadas as 

seguintes medidas, no sentido de minimizar a afetação destas áreas condicionadas: 

 As mencionadas no EIA no que se refere às “Frentes de Obra e Gestão dos Estaleiros”; 

 Decorrente da construção do DSA, deverá ser garantida a compensação do abate de quercíneas 

por plantação em igual número dos exemplares abatidos, noutras áreas de igual dimensão da 

área afetada, de preferência em contiguidade com áreas de montado já existentes. A plantação 

deverá concretizar-se em época do ano apropriada ao bom desenvolvimento das árvores e após a 

reposição da topografia inicial, através por exemplo de colocação das terras sobrantes da 

empreitada, sendo que a camada superficial deverá corresponder a terra vegetal decapada dos 

locais de intervenção da empreitada. Na plantação a efetuar, deverá ser garantido a médio/longo 

prazo o acompanhamento das árvores ao longo do seu crescimento, prevendo mecanismos de 

proteção e de reposição de exemplares perdidos. 

Nas Servidões do PDM, verifica-se que as infraestruturas do projeto interferem: 

 Adutor e conduta de segregação - Rodoviária (atual Estrada Regional 2, que liga o Torrão a 

Alcácer do Sal); 

 Conduta de segregação, caminho de acesso e adutor - Elétrica (linhas de alta e média tensão). 

Assim, considera-se que deve ser considerada, como condicionante ao projeto, a compatibilização com as 

servidões existentes na área do projeto, principalmente as pertencentes à Eletricidade de Portugal e à 

Estradas de Portugal, bem como à obtenção de quaisquer outros pareceres, autorizações e/ou licenças 

previstos no quadro legislativo em vigor, como sejam as entidades com competências específicas nas 

áreas sujeitas a condicionantes e servidões, nomeadamente ao cumprimento das disposições legislativas, 

a verificar em sede de licenciamento. 

No POAVG, verifica-se que as infraestruturas do projetos se localizam: 

 Central hidroelétrica e os troços finais do caminho de acesso e do adutor - Espaços Culturais e 

Naturais; 

 Conduta de segregação - Espaços Culturais e Naturais e Zona de Proteção da Barragem e Órgãos 

de Segurança. 
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O Regulamento do POAVG, para os Espaços Culturais e Naturais, refere só ser permitida a realização de 

novas infraestruturas de apoio à utilização da albufeira, desde que a entidade licenciadora reconheça não 

ser viável a implementação noutro local. Assim, considera-se que deve constituir condicionante ao 

projeto, o cumprimento do disposto no Plano de Ordenamento da Albufeira de Vale do Gaio, aprovado 

através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 173/2008, de 21 de novembro, principalmente o n.º 3 

do artigo 16.º, no que respeita às infraestruturas do projeto abrangidas pelo mesmo. 

O PROTA, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto, indica os 

projetos do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), do qual o projeto “Adutor de Vale de 

Gaio (Troço 4) e Central Hidroelétrica” é parte constituinte, como opções estratégicas de ordenamento 

territorial para a região, e/ou estratégia setorial supramunicipal, designadamente nas opções estratégicas 

da base territorial e no sistema de base económica regional. Por sua vez, o Programa Nacional da Política 

de Ordenamento do Território, aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, também define como 

uma das opções estratégicas territoriais para a região Alentejo os projetos constituintes do EFMA. 

Importa ainda referir que o EIA menciona a necessidade de se instalarem estaleiros, bem como levar a 

depósito terras sobrantes, e propõe 4 áreas para localização de estaleiros sobre "áreas não 

condicionadas" e "áreas moderadamente condicionadas". Assim, considera-se que devem ser 

apresentados, para análise e aprovação, antes do início da obra, a localização definitiva dos estaleiros e 

das áreas de depósito de terras sobrantes, bem como os planos de desativação de todos os estaleiros. 

Face ao exposto, considera-se que o projeto é exequível se dado cumprimento ao acima mencionado no 

âmbito deste fator ambiental. 

 

5.6. SÓCIO-ECONOMIA E AGROSSISTEMAS 

No EIA, as considerações apresentadas no fator “Socioeconómica - Agrossistemas” estão adequadamente 

registadas em texto e em cartografia, baseando-se em informações disponibilizadas pelo: 

 Instituto Nacional de Estatística, principalmente os Censos de 1991 e 2001 (os disponíveis à data 

da elaboração do EIA), e o Recenseamento Geral Agrícola (RGA) de 1999 e 2009; 

 Associação de Beneficiários do Vale do Sado, referente ao Aproveitamento Hidroagrícola do Vale 

do Sado, dados de 1991 a 2009; 

 Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional, no que respeita à identificação e 

caracterização da área de influência do projecto. 

O projeto localiza-se na envolvente à albufeira de Vale de Gaio, na freguesia do Torrão, concelho de 

Alcácer do Sal, na sub-região do Alentejo Litoral, à menor distância de 500 m da vila do Torrão. 

Apresenta por objetivo, em ano seco: 

 Reforçar a disponibilidade hídrica à mesma albufeira (volume anual médio de 21,5 hm³); 

 Produzir energia elétrica (potencia anual média de 1,83 GWh). 

Na caraterização da população residente na área de influência do projeto, os Censos mostram que: 
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 Habitantes 
(n.º) 

Grupos etários 
(% 1991 a 2001) 

Envelhecimento 
(%) 

Crescimento 
(%) 

 1991 2001 0 - 14 15 - 24 25 - 64 ≥ 65 2001 1991 a 2001 
Freguesia Torrão 2 982 2 758 - 30,3 - 19,1 - 9,3 27,2 194,7 - 7,5 

Concelho Alcácer 14 512 14 287 - 30 - 1,3 - 1,2 27,6 170,2 - 1,6 

Alentejo Litoral 98 519 99 976 - 27,5 6,5 1 30,8 165 1,5 

 

Para a população economicamente ativa, o Censos de 2001 mostra que: 

 
Desemprego 

(%) 
Atividade 

(%) 

Emprego/sector (%) 

Primário Secundário Terciário 
Freguesia Torrão 13,6 43,7 26,8 31,2 42 

Concelho Alcácer 10 48,3 23,5 25,1 51,4 

Alentejo Litoral 9,7 45,4 14,7 27,8 57,5 

 

Na caraterização técnico-económica do subsetor agrícola no concelho, o RGA mostra que: 

 729 explorações agrícolas, com 96 949 ha de superfície agrícola utilizada; 

 8 % da superfície agrícola é utilizada com culturas de regadio (7 562 ha); 

 51 % das explorações utilizam o sistema de rega do tipo coletivo estatal (374 ha); 

 36 % das explorações têm no arroz a sua principal cultura regada (265 ha); 

 77 % da superfície irrigada produz culturas de arroz (6 361 ha); 

 54 % das explorações são exploradas por conta própria (437) e 31 % são arrendadas (315); 

 48 % dos produtores têm entre 45 e 64 anos (305) e 41 % igual ou superior a 65 anos (259); 

 64 % dos produtores têm o ensino básico, 17 % nenhum, 12 % o superior e 7 % o secundário. 

Na caraterização do uso da água da albufeira de Vale do Gaio, importa referir que: 

 Esta albufeira foi concluída em 1949 e possui 63 hm³ de capacidade de armazenamento útil; 

 Em 2009 irrigou 2 644 ha de superfície integrada no Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do 

Sado (99 % com arroz) e forneceu um volume total de água de 25 875 hm³. 

O Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sado: 

 Irriga um total de 6 171 ha (94 % com arroz) localizados no concelho do projeto; 

 A água provém da albufeira de Vale do Gaio e da albufeira de Pego de Altar. 

Na caraterização da ocupação do solo pelas várias infraestruturas do projeto, importa referir que: 

 Adutor enterrado - incidirá sobre 3,4 ha com arvenses de sequeiro e 2,4 ha com olival de 

sequeiro; 

 Central hidroelétrica e caminho de acesso - incidirá sobre 1,5 ha com olival de sequeiro e 0,2 ha 

com fruticulturas permanentes de regadio; 

 Açude de segregação - incidirá sobre 0,4 ha com olivais de sequeiro; 

 Conduta de segregação - incidirá sobre 19,1 ha com quercíneas e 4,9 ha com olival de sequeiro. 

Na caraterização das acessibilidades e rede viária afetada pelas infraestruturas projeto, verifica-se que: 

 O acesso à central hidroelétrica será por caminho rural a beneficiar, com início na vila do Torrão; 

 O acesso ao adutor será por caminho rural, atravessando várias explorações agrícolas, com início 

na Estrada Regional 2 (ER 2), que liga o Torrão a Alcácer do Sal; 
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 A ER 2 será atravessada, a norte vila do Torrão pela conduta de segregação e a sul pelo adutor. 

Face ao exposto, destaca-se que: 

 Na caracterização da população - o crescimento demográfico negativo, o envelhecimento 

populacional, a elevada taxa de desemprego, o predomínio do setor terciário, o peso importante 

da empregabilidade na agricultura; 

 Na caracterização do subsetor agrícola - nos produtores agrícolas, o expressivo envelhecimento e 

o baixo nível de instrução escolar; nas explorações agrícolas, a exploração por conta própria, o 

predomínio da cultura de arroz e a utilização de água das albufeiras estatais; 

 Na caracterização do uso da água da albufeira de Vale do Gaio - irriga quase apenas cultura de 

arroz e o projeto aduzirá cerca de 83 % da água fornecida na campanha de rega de 2009; 

 Na caracterização da ocupação do solo afetado pelo projeto - 2,6 ha trocam a ocupação agrícola 

por infraestruturas (central, açude, caminho) e 34,7 ha perdem a possibilidade de ocupação de 

espécies arbóreas, devido à criação da faixa de serventia (adutor e conduta, ambas enterradas); 

 Na caracterização de acessos e rede viária - a ER 2 será atravessada em 2 locais, o caminho rural 

de acesso à central hidroelétrica será beneficiado e prejudicado o de acesso ao adutor. 

Importa ainda referir que o projeto prevê um período temporal de cerca de 12 meses para a fase de 

construção e cerca de 50 anos para a de exploração. 

No que respeita aos principais impactes do projeto na fase de construção, são expectáveis: 

 Impacte positivo pouco significativo - nível local - na dinamização económica na 

freguesia/concelho de incidência do projeto, devido ao aumento do volume de negócios de 

empresas ligadas aos setores da restauração, hotelaria e construção, em consequência do afluxo 

de trabalhadores e técnicos envolvidos nas diferentes obras, traduzindo-se no aumento da 

procura de bens de consumo e de serviços em freguesia onde a taxa de desemprego é elevada e 

o setor terciário predomina quanto à empregabilidade. O impacte prevê-se pouco significativo 

devido à duração temporária da fase de construção; 

 Impacte negativo pouco significativo - nível local - na diminuição da qualidade de vida das 

populações residentes junto às várias frentes de obra, em freguesia onde o envelhecimento é 

acentuado na população residente e nos proprietários agrícolas, quer devido à dificuldade de 

circulação de pessoas, bens e animais, ao aumento dos níveis de ruído e de poeiras e à 

degradação dos pisos dos caminhos rurais, originado pelo acréscimo de circulação de viaturas, 

máquinas e pessoal afeto às obras, quer devido à diminuição de superfície agrícola pela 

construção das várias infraestruturas do projeto e pela instalação de estaleiros, que irão obrigar à 

interrupção do processo produtivo e ao arranque de culturas agrícolas e povoamentos florestais. 

O impacte prevê-se pouco significativo devido à duração temporária da fase de construção. 

No que respeita ao principal impacte do projeto na fase de exploração, será expectável: 

 Impacte positivo muito significativo - nível local e regional - no reforço/manutenção da atividade 

agrícola em anos de menor pluviosidade, devido à transferência de 21,5 hm³ de volume médio de 

água em ano seco para a albufeira de Vale do Gaio, possibilitando aumentar/manter: 
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 Os níveis de produtividade das explorações agrícolas integradas na Associação de 

Beneficiários do Vale do Sado e consequente a rentabilidade das explorações agrícolas, a 

melhoria do nível de vida dos agricultores, o aumento da oferta de produtos agrícolas; 

 A captação de investimentos para as atividades a montante e jusante do subsetor agrícola, 

nomeadamente na indústria de transformação e de comércio dos produtos agrícolas; 

 Os fatores de produção e dos serviços, com consequência a nível da potenciação de novos 

empregos; 

 A valorização dos terrenos beneficiados, no mercado fundiário. 

O impacte prevê-se muito significativo por o projeto incidir numa área onde a empregabilidade da 

população economicamente ativa na agricultura é ainda importante, bem como por permitir, em 

ano seco, aduzir cerca de 83% do volume consumido na campanha de rega de 2009. 

No que respeita às medidas de minimização e maximização, consideram-se adequadas as propostas no 

EIA, mencionadas no Plano de Trabalhos e no fator Socioeconómica e Agrossistemas. 

Face aos impactes identificados, considera-se que no fator “Socioeconómica e Agrossistemas” os mesmos 

favorecem a realização do projeto “Adutor de Vale de Gaio (Troço 4) e Central Hidroeléctrica”. 

 

5.7. PAISAGEM 

O projeto desenvolve-se numa região que apresenta uma relativa homogeneidade da paisagem, 

caracterizada por um relevo suave e uma ocupação do solo essencialmente agrícola, onde se destaca 

presença de vegetação ribeirinha e da Albufeira de Vale do Gaio. 

A área analisada inclui a vila de Torrão, em que as habitações conservam ainda a estrutura tradicional da 

região, cuja arquitetura se caracteriza por edifícios de pequena dimensão com um a dois pisos, de 

paredes caiadas. 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, avaliada com base na identificação e 

caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com o 

EIA e o Aditamento ao mesmo, a área de estudo insere-se no grupo de unidade de paisagem Terras do 

Sado, nas Unidades Homogéneas de Paisagem (UHP) Charneca do Sado e Montados da Bacia do Sado, 

segundo a tipologia definida em Cancela d’Abreu et al. (2004). 

O Grupo Terras do Sado está diretamente associado ao rio Sado e ao seu estuário, bem como à zona 

costeira, entre a península de Troia e a zona costeira de Sines. 

A Unidade Charneca do Sado apresenta um relevo ondulado, entrecortado por vales mais ou menos 

largos, onde são frequentes os sistemas agrícolas de regadio. Tem baixa densidade populacional, dando 

origem a uma sensação de tranquilidade, reforçada pela tipologia de usos do solo dominante, 

principalmente florestal e silvo-pastoril. 

A Unidade Montados da Bacia do Sado apresenta também um relevo ondulado, com predomínio de 

montado com densidades variáveis. Apresenta zonas mais declivosas e de vales encaixados, em que os 

montados se encontram mais fechados e com presença de matos. Tem ainda áreas extensas com 

sistemas arvenses de sequeiro e pastagens, por vezes com sobreiros ou azinheiras dispersas. É uma 
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unidade com baixa densidade populacional, concentrada em pequenos centros urbanos com arquitetura 

tradicional alentejana bastante marcada, como é o caso da Vila de Torrão. Inclui o rio Xarrama, uma linha 

de água com troços de galeria ripícola bem desenvolvida. 

Nestas UHP, ainda de acordo com Cancela d’Abreu et al., existe um Elemento Singular que é a albufeira 

de Vale do Gaio. 

No EIA foram definidas, transversalmente às unidades atrás descritas, as seguintes Unidades e Sub-

unidades de Paisagem: 

 Planície – Unidade de volumes suaves, predominantemente ocupada por montado com oliveiras e 

pinheiro-manso e culturas arvenses de sequeiro. Destacam-se ainda, pela sua singularidade, os 

espaços urbanos, nomeadamente Torrão, Monte da Costa, Horta das Mós e Horta de S. Roque; 

 Sub-unidade Vila de Torrão, Monte da Costa, Horta das Mós e Horta de S. Roque – São 

aglomerados habitacionais de traça arquitetónica tradicional, em íntima relação com a 

principal atividade da região, tradicionalmente agrícola; 

 Sub-unidade Culturas arvenses de sequeiro - Culturas de cereais de sequeiro; 

 Sub-unidade Olival com culturas arvenses de sequeiro - Olivais onde se pratica sobcoberto a 

cerealicultura, em regime de rotação com pousio pastado; 

 Sub-unidade Olival de sequeiro com matos - Olival abandonado com presença de matos; 

 Sub-unidade Olival de sequeiro com pinheiro-manso; 

 Sub-unidade Culturas anuais de regadio - Pequenas parcelas de cultivos de hortícolas e 

milho. 

 Sub-unidade Outras culturas permanentes de regadio - Áreas ocupadas por pomares, 

nomeadamente laranjeiras; 

 Sub-unidade Resinosas - Povoamentos de ciprestes; 

 Sub-unidade Outros povoamentos florestais - Povoamento misto de várias espécies arbóreas, 

como eucalipto e acácias; 

 Sub-unidade Montado misto com oliveira e pinheiro-manso – Áreas de montado com mistura 

de sobreiro e azinheira, com a presença pontual de olival e pinheiro-manso, podendo surgir 

matos no subcoberto; 

 Zonas húmidas – Unidade constituída pelos diferentes cursos de água da bacia hidrográfica do rio 

Sado, nomeadamente pelo rio Xarrama e afluentes, incluindo a albufeira de Vale do Gaio. A 

ocupação do solo nesta unidade corresponde a massas de água e a formações arbustivas 

higrófilas, tamargais e freixiais, juncais e tabuais. Estas características permitem afirmar que se 

trata de uma unidade de reduzida absorção visual; 

 Sub-unidade Albufeira - Corresponde aos regolfos criados por açudes no rio Xarrama; 

 Sub-unidade Cursos de água - Define o traçado dos cursos de água ao longo da paisagem, 

marcando o seu percurso, mesmo quando a sua presença não é diretamente percetível; 

 Sub-unidade Vegetação ripícola - São freixiais e tamargais. A vegetação ribeirinha constitui 

um dos componentes essenciais dos corredores fluviais, contribuindo fortemente para o 

incremento da riqueza e diversidade paisagística, assim como para a valorização cénica da 

paisagem. 
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A análise da Paisagem compreende uma componente cénica, caracterizada neste EIA com base em três 

parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade paisagística. O EIA estuda estes 

parâmetros com base nas unidades anteriormente definidas, assumindo-os uniformes dentro de cada 

unidade considerada. 

No que respeita a esta análise, a área de estudo classifica-se da seguinte forma: 

Sub-unidades Qualidade Visual Absorção Visual Sensibilidade paisagística 

Áreas artificializadas Elevada Elevada Média 

Culturas arvenses de sequeiro Média Média Reduzida 

Olival com culturas arvenses de sequeiro Elevada Elevada Média 

Olival de sequeiro com matos Elevada Elevada Média 

Olival de sequeiro com pinheiro-manso Elevada Elevada Média 

Culturas anuais de regadio Média Média Reduzida 

Outras culturas permanentes de regadio Média Média Reduzida 

Resinosas Elevada Reduzida Média 

Outros povoamentos florestais Elevada Reduzida Média 

Montado misto com oliveira e pinheiro-manso Elevada Média Média 

Albufeiras Elevada Reduzida Elevada 

Cursos de água Elevada Reduzida Elevada 

Vegetação ripícola Elevada Reduzida Elevada 

Fonte: adaptado do EIA, Quadro 5.80. 

Em síntese, relativamente às unidades de paisagem consideradas, pode concluir-se que a área de 

intervenção é uma área de paisagem de média e elevada qualidade visual. No seu conjunto, trata-se de 

uma paisagem com alguma expressão ao nível da visibilidade, apresentando no entanto um parco 

sistema de vistas sobre a área diretamente afetada pelo projeto, nomeadamente assume alguma 

visibilidade a partir da Vila de Torrão e de pequenos aglomerados habitacionais, Monte da Costa, Horta 

das Mós e Horta de S. Roque, existentes na sua redondeza e através de pequenos troços de rede viária 

(EN2 e EN5). 

No que se refere aos impactes, a análise efetuada no EIA permite identificar os seguintes:  

 Fase de construção 

Durante esta fase ocorrerão os seguintes impactes negativos, mas de carácter temporário: 

 Instalação do estaleiro e as ações associadas: ou seja, a circulação e movimentação de 

veículos e maquinaria pesada para transporte de materiais e equipamentos e para execução 

de escavações, terraplanagens e armazenamento temporário de materiais geram uma 

desordem visual na zona de implantação do projeto, assim como emissão de poeiras, o que 

transmite uma perda geral de identidade estética do local. Origina-se assim um impacte sobre 

a paisagem numa envolvente próxima negativo, de magnitude e significância médias, certo, 

imediato, temporário e reversível; 

 Desmatação e decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas: esta 

ação traduz-se na exposição dos solos, determinada pela remoção da vegetação existente, 
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terá um impacte mais significativo nos locais onde existem culturas permanentes ou 

ocupações permanentes do solo. Esta ação diminui a capacidade de absorção visual da 

paisagem e, consequentemente, aumenta a sua sensibilidade ao longo de toda a área a 

afetar. Impacte negativo, direto, temporário, certo, local, imediato, irreversível, de magnitude 

e significância médias; 

 Exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes: esta ação determina 

uma alteração da paisagem no local de instalação destas áreas. No entanto, sendo a 

alteração da paisagem muito localizada, não se prevê um impacte significativo sobre a 

qualidade, capacidade de absorção e sensibilidade da mesma. Impacte negativo, direto, 

temporário, certo, local, imediato, reversível, magnitude reduzida e pouco significativo; 

 Construção do troço 4 do Adutor de Vale do Gaio: implicará a alteração da paisagem ao longo 

de corredores de largura variável mas com expressão muito localizada na paisagem. O 

impacte desta ação será negativo, direto, provável, local, imediato, temporário, magnitude 

reduzida e pouco significativo; 

 Construção da Central Hidroelétrica e estruturas associadas: este impacte assume alguma 

relevância por ocorrer numa unidade com boa qualidade paisagística. Estas alterações na 

paisagem serão irreversíveis porque, à desmatação e limpeza do terreno, suceder-se-á uma 

nova unidade de ocupação que ocupará a área correspondente à unidade de paisagem 

afetada. Estes impactes serão, no entanto, muito localizados. O impacte desta ação será 

negativo, direto, certo, local, imediato, temporário, magnitude reduzida e muito significativo; 

 Beneficiação do acesso à Central Hidroelétrica: terá associada impactes negativos devido à 

necessidade de alargamento dos acessos existentes, que ficarão mais definidos na paisagem. 

Algumas das áreas intervencionadas serão visíveis da EN2, EN5, Barragem de Vale do Gaio e 

Vila do Torrão. No entanto, esta intervenção não alterará a estrutura da paisagem, sendo 

limitada à área de implantação daquela via. Assim, os impactes esperados serão negativos, 

pouco significativos e de magnitude reduzida, diretos, permanentes, irreversíveis e de 

dimensão local; 

 Construção do DSA e estruturas associadas: a instalação do DSA far-se-á sentir na área do 

açude a criar e ao longo da conduta a instalar, que atravessará algumas manchas de 

montado misto com oliveiras e pinheiro-manso, superfícies de água e vegetação ribeirinha, de 

sensibilidade paisagística média a elevada. No que respeita ao açude, a sua construção 

implica a realização de escavações e aterros que provocarão impactes visuais adicionais 

negativos. Prevê-se que estas ações tenham um impacte negativo, direto, certo, local, 

imediato, permanente, irreversível, de elevada magnitude e muito significativo. 

 Durante a fase de exploração 

Durante esta fase, os impactes previstos são os decorrentes da presença das novas 

infraestruturas: 

 Presença do troço 4 do adutor de Vale do Gaio: só se fará sentir cenicamente em locais 

atualmente com coberto arbóreo. Mesmo nesses locais, a tubagem só será percetível pela 

presença de uma faixa com vegetação herbácea. Impacte negativo, de baixa magnitude e 

significância, certo, imediato, permanente e reversível; 
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 Presença da Central Hidroelétrica e estruturas associadas: esta estrutura destacar-se-á na 

paisagem como elemento estranho, causando impactes visuais negativos, que se farão sentir 

em particular na vila do Torrão. Impacte negativo, de baixa magnitude e média significância, 

certo, imediato, permanente e irreversível, local; 

 Presença do DSA e estruturas associadas: A conduta do DSA será instalada maioritariamente 

em vala, mas uma parte da mesma será em ponte canal, sobre os dois últimos braços da 

albufeira, com a conduta apoiada em pilares de betão em extensões de 250 m e 350 m. 

Também o açude a criar se destacará na paisagem por ser um elemento estranho à mesma. 

Prevê-se que esta ação terá um impacte negativo, de média magnitude e elevada 

significância, certo, imediato, permanente e irreversível, local. 

No que concerne às medidas minimizadoras, consideram-se adequadas as preconizadas no EIA para 

minimização dos impactes ambientais decorrentes da implementação do projeto em análise. 

O conjunto de medidas proposto para a fase de construção prende-se essencialmente com a minimização 

das áreas afetadas temporariamente e a sua recuperação, após finalização da obra. 

Para a fase de exploração, no que respeita ao fator ambiental Paisagem, para além das medidas gerais 

previstas no SGA, apenas é apontada no EIA uma medida para a fase de exploração, que consiste no 

seguinte: 

 Verificação, manutenção e, quando necessária, correção, das medidas de enquadramento 

paisagístico implementadas. 

 

5.8. PATRIMÓNIO 

De acordo com o enunciado pelo EIA, a metodologia para a caracterização do fator ambiental Património 

procurou dar resposta ao que se encontra definido para os projetos respeitantes ao EFMA, tendo sido 

efetuada a pesquisa documental e bibliográfica, recolhido dados respeitantes aos sítios arqueológicos, 

nomeadamente junto do IGESPAR, IP, e da EDIA, SA, e procedido à prospeção sistemática de um 

corredor de 200 m, centrado nos eixos dos traçados das infraestruturas projetadas, nomeadamente do 

Adutor da Rede Primária, da conduta do Dispositivo de Segregação de Águas (DSA), da área da Central 

Hidroelétrica, canal de restituição e respetivo acesso. 

Na área envolvente ao Projeto foram identificadas seis ocorrências patrimoniais, destacando-se a n.º 4 

correspondente ao povoado calcolítico do Monte da Tumba, em vias de classificação (Despacho de 

homologação de 21-09-2004 do Ministro da Cultura), mas que se encontra a mais de 500 m do Adutor. 

Na área de estudo foram identificadas pelo EIA 37 ocorrências patrimoniais. Destas, 17 correspondem a 

ocorrências etnográficas contemporâneas grande parte das quais correspondem a poços (n.os 1 a 9, 13, 

14, 25, 26 30, 33, 34 e 36), 11 a ocorrências arquitetónicas com várias cronologias (n.os 16 a 21, 24, 27 a 

29 e 31), oito a ocorrências arqueológicas (n.os 10 a 12, 22, 23, 32, 35 e 37) e uma com natureza mista, 

arqueológica e arquitetónica (n.º 15). 

Na área urbana da Vila do Torrão localizam-se oito das ocorrências inventariadas pelo EIA, n.os 15 a 22, 

encontrando-se a n.º 21, Igreja da Nossa Senhora da Assunção, classificada como Imóvel de Interesse 
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Público (Decreto n.º 22 736, DG n.º 140, de 24-06-1933). Além desta, apresentam ainda valor 

patrimonial Elevado: n.º 15, Igreja e Convento de Nossa Senhora da Graça/das Clarissas, de que 

sobreviverá do período islâmico os vestígios de uma musalla (lugar de oração no exterior de uma 

mesquita); n.º 16, Antigo Hospital da Santa Casa da Misericórdia do Torrão; n.º 17, Portal Manuelino da 

Rua das Freiras; n.º 18, Palácio dos Carneiros, séculos XVII-XVIII; n.º 19, Igreja de Nossa Senhora da 

Albergaria/Misericórdia, século XVII. Com valor patrimonial Médio surgem na vila as seguintes 

ocorrências: n.º 20, Casa onde nasceu Bernardim Ribeiro; n.º 22, Castelos/Castelo do Torrão, povoado 

calcolítico e da Idade do Bronze, bem como vestígios do século XVI. 

Relativamente às restantes ocorrências localizadas fora do perímetro urbano somente foi atribuído valor 

Elevado à ocorrência patrimonial n.º 32, Calçadinha, via eventualmente romana. Com valor Médio surgem 

oito ocorrências: n.º 10, Barragem do Vale do Gaio 1, mancha de dispersão de materiais, onde surge uma 

pedra fincada ao alto; n.º 11, Passadeiras, villa romana; n.º 12, Barragem do Vale do Gaio 2, mancha de 

dispersão de materiais; n.º 23, Barragem do Vale do Gaio 3, habitat de cronologia indeterminada; n.º 27, 

Ponte da EN 2, eventualmente de fundação romana; n.º 28 Capela/Ermida de São João da 

Ponte/Nepomuceno; n.º 35, calçada inédita; n.º 37, Barragem do Vale do Gaio 4, habitat de cronologia 

indeterminada. 

Às restantes 21 ocorrências foi atribuído pelo EIA valor patrimonial de Reduzido. 

Para a avaliação de impactes sobre o património arqueológico, arquitetónico e etnográfico, o EIA 

considerou para além da determinação do valor patrimonial das ocorrências um conjunto de parâmetros 

metodológicos, efetuando o diagnóstico de impactes tendo em consideração que a fase de construção 

será a mais lesiva para o fator ambiental património uma vez que implica «um conjunto de intervenções e 

obras potencialmente geradoras de impactes genericamente negativos, definitivos e irreversíveis», 

nomeadamente as originadas pelas atividades de abertura de acessos à obra, instalação de estaleiros, 

criação de áreas de depósito e de empréstimo, desmatação, decapagem, escavação e aterro associadas à 

instalação das infraestruturas em vala e construção da estrada e movimentação de máquinas. 

Foi considerada pelo EIA com área de incidência direta, a área compreendida entre o limite exterior dos 

vários elementos do projeto, e uma margem estabelecida consoante o tipo de estrutura em análise. 

Assim, relativamente ao Adutor da Rede Primária foi considerado o corredor de afetação com uma largura 

máxima de 30 m, centrada no eixo da infraestrutura e incluindo os caminhos de circulação. Quanto ao 

Dispositivo de Segregação de Águas, foi considerado o corredor de afetação numa faixa de 15 m centrada 

no eixo das infraestruturas. Relativamente aos caminhos da Rede Viária, o corredor de afetação abrange 

uma faixa de 5 m para cada um dos limites exteriores dos caminhos a beneficiar ou a construir. No caso 

da Central Hidroelétrica, dos açudes e estaleiro, foi considerada uma zona tampão com um perímetro de 

20 m em torno das infraestruturas. Como área de incidência indireta o EIA considerou a faixa situada até 

25 m da frente de obra. 

O EIA refere ainda que a avaliação dos arqueossítios se baseia «sempre que os vestígios de superfície 

permitem a sua determinação, na mancha de dispersão de materiais de superfície, que pode não ser 

exatamente correspondente aos limites dos eventuais contextos conservados no subsolo» considerando 

que para «minimizar a margem de erro da ponderação de impactes (…) existe afetação direta de todos 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2480 

 

Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central Hidroelétrica 41 

Projeto de Execução 

aqueles situados até 10 metros em relação à faixa de expropriação/servidão e, enquanto afetação 

indireta, os sítios localizados entre os 10 e os 25 metros em relação faixa de expropriação/servidão». 

É sublinhado ainda que todos os imóveis classificados e respetivos perímetros de proteção (zonas de 

proteção) se situam a mais de 100 m das infraestruturas previstas. 

O EIA conclui existir afetação direta do acesso à Central Hidroelétrica, e nomeadamente duma eventual 

área de estaleiro, sobre a ocorrência arqueológica correspondente ao n.º 12 e do Dispositivo de 

Segregação de Águas (DSA) nas ocorrências n.º 27 e n.º 35. 

Relativamente a outras ocorrências de valor patrimonial Reduzido considera eventuais afetações diretas, 

decorrentes da implementação do Adutor, nas ocorrências n.º 5, Horta do Cabral 2, localizada a 8 m, 

n.º 6 Horta do Cabral 4, sob a infraestrutura, e correspondente a uma fonte e a um poço, e n.º 8, 

Tanque da Horta das Mós, localizada a 4 m. O DSA provocará a afetação direta da ocorrência n.º 33, 

Ruína 1 da Barragem do Vale do Gaio 3, edifício agrícola, localizado a 3 m e o Açude do DSA, na 

ocorrência n.º 30, Moinho do Alemão, azenha, sob a solução preconizada. 

Considera poder ainda vir a existir eventual afetação indireta devido à proximidade da Central 

Hidroelétrica dos sítios arqueológicos n.º 10 e n.º 11, bem como do respetivo acesso na ocorrência 

n.º 13, Poço/Tanque do Torrão e do Adutor nas ocorrências n.º 2, Horta do Pinheiro 1 e 2, conjunto 

rural, e n.º 9, Ruína da Horta das Mós, edifício agrícola, estas três últimas de valor patrimonial Reduzido. 

Destes impactes o EIA não avalia nenhum como muito significativo, e somente como significativo no que 

se refere às ocorrências n.os 10, 27 e 35, avaliando os restantes dez impactes como pouco significativos. 

Relativamente às medidas de minimização, o EIA preconiza a realização de sondagens mecânicas de 

diagnóstico na mancha de dispersão correspondente à ocorrência arqueológica n.º 12, bem como em 

relação às ocorrências n.os 27 e 35, a serem afetadas pelo DSA. Na visita à área de implantação do 

Projeto, constatou-se que não será necessário proceder às sondagens mecânicas dado que a esta 

ocorrência não deverá ser afetada diretamente pelo Projeto pois não se situa a cerca de 35 m do caminho 

de acesso à Central Hidroelétrica como também essa área ficou interdita para a instalação de estaleiros, 

manchas de empréstimo e de depósito e a respetiva envolvente moderadamente condicionada. Quanto à 

ocorrência n.º 27, em caso de afetação pelo DSA deverá também ser objeto de elaboração de memória 

descritiva, levantamento topográfico, registo gráfico e fotográfico. 

Quanto às ocorrências de etnográficas, propõe a elaboração de memória descritiva, registo fotográfico e 

topográfico na fase prévia ao início da fase de construção nas ocorrências n.os 5, 6, 8, 13, 30 e 33, sendo 

que as duas últimas serão afetadas pelo DSA. Considera-se que também deverá ficar previsto o registo 

gráfico das ocorrências que vierem a ser demolidas. 

Propõe ainda que antes do início da obra se proceda à sinalização e vedação das ocorrências n.os 2, 9, 10 

e 11, de modo a evitar afetações desnecessárias, medida que igualmente deverá ser aplicada à 

ocorrência n.º 12. 

Como principal medida geral é preconizado o acompanhamento arqueológico de «todas as etapas da obra 

que impliquem a mobilização de solos». 
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Para as restantes ocorrências situadas na área de incidência do projeto, que sofrerão impactes pouco 

significativos, preconiza-se na generalidade a aplicação na fase de obra de medidas preventivas de 

proteção que poderão envolver a vedação e a sinalização desses elementos patrimoniais. 

Considera-se assim que o EIA prevê um conjunto de medidas de minimização que, na generalidade, são 

adequadas, requerendo no entanto alguns acertos, nomeadamente no seu faseamento e redação. 

Conclui-se que este Projeto irá provocar na maioria das ocorrências patrimoniais afetadas impactes pouco 

significativos, e escassos significativos. Os impactes serão assim minimizáveis, se cumpridas as medidas 

de minimização preconizadas e discriminadas no presente no parecer. 
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6. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

As entidades que se pronunciaram, no âmbito da consulta efetuada enquanto entidades externas à CA, 

referiram vários aspetos, dos quais se destacam: 

 A Direcção-Regional da Economia do Alentejo (DRE Alentejo) informa nada ter a opor à 

informação constante no EIA e Aditamento. 

 A Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) refere a existência de uma sobreposição da 

área em estudo do projeto e do projeto complementar, com uma área requerida pela empresa 

MAEPA – Empreendimentos Mineiros e Participações, Lda para a prospeção e pesquisa de 

recursos geológicos. 

Apesar desta sobreposição, a DGEG considera que do ponto de vista dos recursos geológicos não 

há inconveniente à implementação do projeto, não sendo espectável que sejam gerados impactes 

ambientais negativos significativos, devendo no entanto ser adotadas medidas de minimização e 

implementados programas de monitorização que permitirão avaliar a necessidade de adoção de 

medidas de minimização adicionais. 

 A Estradas de Portugal (EP, S.A.) considerando que genericamente nada tem a obstar ao 

presente projeto, refere relativamente à rede rodoviária nacional sob a sua responsabilidade que: 

 A instalação da conduta adutora atravessa a ER2, aproximadamente ao km 566+360 desta 

estrada. A travessia da ER2 por esta conduta de aço (de diâmetro 700 mm) só deverá ser 

autorizado desde que seja efetuada pelo método de perfuração horizontal dirigida, 

respeitando os requisitos constantes das "Instruções técnicas do Canal Técnico Rodoviário 

(CTR)", com um tubo que permita a substituição da conduta sem necessidade de destruição 

do pavimento da estrada, conforme estipulado na legislação em vigor. 

Deverão ser enviados à EP os referidos elementos do projeto, para efeitos de autorização e 

eventual licenciamento do atravessamento da ER2. 

 O Dispositivo de Segregação de Águas atravessa a ER2 a norte do Torrão, devendo ser 

clarificada a efetiva interferência com esta estrada. 

 A REN - Rede Eléctrica Nacional (REN), refere que a área de intervenção do projeto não 

causa qualquer interferência com qualquer infraestrutura da RNT. 

 A Direcção-Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo) informa ser 

favorável ao projeto, considerando que o projecto do DSA deve ser abandonado (por ser caro e 

ineficiente), devendo ser substituído pela microfiltração de água a montante da futura Central 

Hidroelétrica. 

 A Autoridade Florestal Nacional (AFN) emite parecer favorável sobre o projeto condicionado 

ao cumprimento de vários aspetos enunciados: 

 Necessidade de ser realizada a marcação das árvores a abater e a sua comunicação à AFN; 
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 O corte de resinosas está sujeito às restrições legalmente em vigor (DL n.º 95/2011, de 8 de 

agosto), no quadro das medidas extraordinárias de proteção fitossanitária indispensáveis ao 

controlo do nemátodo da madeira do pinheiro; 

 Necessidade de, no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios e em especial durante a 

realização das obras, ser cumprido o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, particularmente o artigo 30.º - Maquinaria e 

equipamento; 

 Recomenda que a escolha dos locais de implantação dos estaleiros, parques de material e 

todas as outras infraestruturas de apoio à obra seja feita de forma a assegurar, o mais 

possível, a preservação dos sobreiros e das azinheiras, sempre que a situação o permita, e 

em observância do disposto na legislação em vigor. 

 

Na sequência da informação veiculada pelos pareceres recebidos e acima sintetizados, tecem-se os 

seguintes comentários: 

 Relativamente à sobreposição identificada pela DGEG, refere-se que todo o desenvolvimento 

processual para obtenção de autorização de prospeção destas áreas, já salvaguarda o uso 

existente à data do estabelecimento do contracto de prospeção e pesquisa, caso ocorra. 

 Na sequência do referido pela EP deverão ser submetidos à aprovação da EP os elementos do 

projeto da conduta adutora que atravessa a ER2, para efeitos de autorização e eventual 

licenciamento do atravessamento desta estrada regional. 

 No que se refere à eventual interferência do DSA com a ER2, remete-se para o constante no 

presente Parecer ao nível dos capítulos da descrição do projeto e da análise específica. 

 Deverão ser atendidos os aspetos referidos pela AFN. 

 

 

7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

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, a APA procedeu à Consulta Pública do 

“Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central Hidroeléctrica”. 

Considerando que o projeto se integra no anexo II do referido Decreto-Lei, a consulta pública decorreu 

durante 25 dias úteis, de 6 de dezembro de 2011 a 10 de janeiro de 2012. 

Durante este período não foi recebido qualquer parecer. 
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8. CONCLUSÃO 

O presente projeto está integrado no Subsistema de Alqueva (Bloco do Baixo Alentejo), o qual, por sua 

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

Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). O Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) constitui o último troço do Circuito 

Hidráulico de Vale do Gaio. 

O projeto do Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central Hidroelétrica tem por objetivo: essencialmente o 

fornecimento de água à albufeira de Vale de Gaio, de modo a reforçar as suas disponibilidades hídricas; 

e, complementarmente, a produção de energia hidroelétrica através da construção de uma central 

hidroelétrica. O Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) constitui o último troço do Circuito Hidráulico de Vale do 

Gaio. 

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

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

Região Alentejo o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), no qual está integrado o Adutor 

de Vale do Gaio (Troço 4) e Central Hidroelétrica. O EFMA, de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 33/95, de 11 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 42/2007 de 22 de fevereiro, é considerado de 

interesse nacional, tendo como um dos principais objetivos a beneficiação com regadio de alguns dos 

solos de maior capacidade agrícola do Alentejo, distribuídos entre a bacia hidrográfica do Sado e a bacia 

hidrográfica do Guadiana, utilizando para tal a água armazenada na albufeira de Alqueva e contra-

embalse de Pedrógão. O EFMA prevê ainda a produção de energia hidroelétrica (através da central de 

Alqueva e várias mini-hídricas) e o fornecimento e reforço de abastecimento de água para consumo 

humano e fins industriais. 

O projeto do Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central Hidroelétrica localiza-se na bacia hidrográfica do 

rio Sado, no distrito de Setúbal, concelho de Alcácer do Sal, freguesia de Torrão. 

O Troço 4 do Adutor de Vale do Gaio desenvolver-se-á desde a câmara de derivação para os blocos de 

rega do Torrão, localizada perto do Monte do Pardieiro (a cerca de 2,3 km da vila do Torrão), até ao 

edifício da Central Hidroelétrica, o qual se situará na margem esquerda da albufeira de Vale do Gaio 

(cerca de 7,1 km a montante da barragem e aproximadamente 1 km a sudoeste da vila do Torrão). 

A água será aduzida à albufeira de Vale de Gaio em função dos pedidos de consumo que vierem a 

ocorrer. O volume anual médio transferido para a albufeira e turbinado é de 21,5 hm3 ao qual está 

associada uma produção elétrica anual média de 1,83 GWh. O empreendimento funcionará em regime de 

exploração abandonada. 

O Projeto abrange as seguintes infraestruturas: 

 Troço 4 do adutor primário de Vale de Gaio (enterrado) com 3 390 m de extensão e diâmetro de 

700 mm, dimensionado para um caudal de 1,15 m3/s; 

 Conduta (enterrada) de by-pass à Central Hidroelétrica, com 40,2 m de extensão e diâmetro de 

500 mm; 

 Central Hidroelétrica equipada com um grupo turbina-gerador com 1,3 MVA de potência 

instalada, dimensionado para um caudal de 1,15 m3/s; 

 Acesso à Central Hidroelétrica com uma extensão aproximada de 833 m. 
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A albufeira de Vale de Gaio irá armazenar água de mistura da bacia hidrográfica do Guadiana e da bacia 

hidrográfica do Sado. 

Face à necessidade de considerar a manutenção dos caudais ecológicos na gestão dos recursos hídricos, 

foi desenvolvido o Projeto relativo ao Dispositivo de Segregação de Águas (DSA) da Barragem do Vale de 

Gaio, com o objetivo de evitar que os caudais transferidos da albufeira de Alqueva, que se localiza na 

bacia do Guadiana, atinjam o meio hídrico da bacia do Sado. 

No entanto, atendendo ao facto de se perspetivar que a água da albufeira de Vale de Gaio venha a ser 

maioritariamente utilizada na rega de arrozais (culturas em que existe uma grande conectividade entre a 

área regada e a rede hidrográfica), existe um risco muito elevado da entrada de água de mistura das 

duas bacias hidrográficas antes referidas (Sado e Guadiana), na rede hidrográfica do Sado. 

Assim, verifica-se que a existência do DSA, por si só, não assegura que a água de mistura da bacia dos 

rios Guadiana e Sado não entre na rede hidrográfica da bacia do Sado, uma vez que existe o risco desta 

mistura ocorrer por via da água de rega utilizada para rega de arrozais. Deste modo, a construção do 

DSA perde o sentido, sendo proposta no EIA outra forma para dar cumprimento à possibilidade de 

descarregar caudal ecológico e regar com água da albufeira, sem com isso comprometer a qualidade das 

massas de água da bacia hidrográfica do Sado. A solução alternativa ao DSA proposta no EIA (e 

informação complementar) passa pela instalação de um sistema de filtração de água (tamisação), a 

instalar a montante da futura central hidroelétrica, com capacidade para impedir a passagem de ovos ou 

larvas das espécies de peixes, oriundas da bacia hidrográfica do rio Guadiana, bem como, permitir a 

retenção de quantidades consideráveis de partículas orgânicas. Esta solução implica que o caudal 

ecológico seja libertado diretamente através dos órgãos da barragem de Vale de Gaio, sendo que nesta 

situação a sua concretização não é da responsabilidade da EDIA. 

Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na análise específica efetuada pela CA, verificam-

se impactes positivos associados à Sócio-Economia e Agrossistemas, bem como impactes negativos 

significativos ao nível dos Recursos hídricos superficiais, da Ecologia, dos Solos, da Paisagem e do 

Património. 

Relativamente aos impactes positivos, para: 

 Sócio-Economia e Agrossistemas 

Na fase de construção, é expectável um impacte positivo pouco significativo, de nível local, 

devido à dinamização económica na freguesia/concelho de incidência do projeto, decorrente do 

aumento do volume de negócios de empresas ligadas aos setores da restauração, hotelaria e 

construção, em consequência do afluxo de trabalhadores e técnicos envolvidos nas diferentes 

obras, traduzindo-se no aumento da procura de bens de consumo e de serviços em freguesia 

onde a taxa de desemprego é elevada e o setor terciário predomina quanto à empregabilidade. O 

impacte prevê-se pouco significativo devido à duração temporária da fase de construção. 

Para a fase de exploração, são expectáveis impactes positivos muito significativos, de nível local e 

regional, no reforço/manutenção da atividade agrícola em anos de menor pluviosidade, devido à 

transferência de 21,5 hm³ de volume médio de água em ano seco para a albufeira de Vale do 

Gaio, possibilitando aumentar/manter: 
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 Os níveis de produtividade das explorações agrícolas integradas na Associação de 

Beneficiários do Vale do Sado e consequente a rentabilidade das explorações agrícolas, a 

melhoria do nível de vida dos agricultores, o aumento da oferta de produtos agrícolas; 

 A captação de investimentos para as atividades a montante e jusante do subsetor agrícola, 

nomeadamente na indústria de transformação e de comércio dos produtos agrícolas; 

 Os fatores de produção e dos serviços, com consequência a nível da potenciação de novos 

empregos; 

 A valorização dos terrenos beneficiados, no mercado fundiário. 

O impacte prevê-se muito significativo por o projeto incidir numa área onde a empregabilidade da 

população economicamente ativa na agricultura é ainda importante, bem como por permitir, em 

ano seco, aduzir cerca de 83% do volume consumido na campanha de rega de 2009. 

 

Os principais impactes negativos ocorrem na fase de construção e decorrem fundamentalmente das 

ações relacionadas com a construção das infraestruturas que integram o projeto: ações de desmatação, 

decapagem e movimentação de terras (terraplanagens, escavações e depósito de terras sobrantes), 

instalação de estaleiros, circulação de máquinas e veículos, obras de construção das infraestruturas, dos 

acessos, da rede de rega e da rede de drenagem. São também identificados, para a fase de exploração, 

potenciais impactes decorrentes fundamentalmente da utilização da água a armazenar na albufeira. 

Foram identificados impactes negativos significativos, na generalidade suscetíveis de minimização, ao 

nível de: 

 Recursos hídricos superficiais 

Na fase de exploração, o lançamento na rede de drenagem da bacia do Sado de água de mistura 

das bacias hidrográficas dos rios Sado e Guadiana (após filtragem), constitui um impacte 

negativo, permanente e potencialmente pouco significativo, associado a possíveis alterações na 

biota aquática, induzidas a jusante das eventuais descargas 

 Ecologia 

A transferência de organismos entre bacias (Sado e Guadiana) é a temática de maior relevância 

para o fator Ecologia no âmbito do presente Projeto, considerando-se estes impactes de grande 

relevância mas improváveis (face às medidas previstas); tendo em consideração as medidas de 

minimização previstas quanto à transferência de organismos entre bacias, consideram-se os 

impactes sobre a fauna aquática da bacia do Sado como negativos, muito significativos, 

permanentes, diretos e improváveis. 

O presente Projeto corresponde a um conjunto de infraestruturas de adução e de 

armazenamento de água que transportarão e armazenarão água de mistura das bacias 

hidrográficas do Sado e do Guadiana, desenvolvendo-se na sua totalidade ao longo da bacia 

hidrográfica do Sado. 

Os impactes da transferência de água Guadiana-Sado no âmbito do EFMA foram alvo de 

avaliação específica através do EIA do Troço de Ligação Loureiro-Alvito (Nemus, 2004), sendo 
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que em função do respetivo processo de AIA, foi definido um conjunto de medidas mitigadoras 

dos efeitos da transferência de água, que se refletem ao nível de todo o Subsistema de Rega de 

Alqueva e que têm vindo a ser implementadas (Programa de Medidas Compensatórias para a 

Ictiofauna Autóctone e Continental da Bacia Hidrográfica do Sado). Uma dessas medidas 

corresponde à instalação de dispositivos de segregação de águas nas barragens que se localizam 

na bacia hidrográfica do Sado e que vão receber água com origem em Alqueva, para que as 

mesmas possam debitar um regime de caudais ecológicos a jusante sem recurso à água de 

mistura armazenada, mas apenas com as afluências da própria bacia (como é o caso do DSA 

previsto no atual EIA). 

Por outro lado, importa referir que o conjunto de medidas previstas no âmbito da Declaração de 

Impacte Ambiental, do projeto do Túnel Loureiro-Alvito, e posterior alteração [sistema dador – 

reposicionamento da tomada de água da barragem do Loureiro, barreiras de rede e de 

infrassons; sistema recetor – dispositivo de segregação de águas (DSA) da barragem do Alvito] 

constitui a primeira linha de resolução do problema de contaminação entre bacias. No âmbito do 

EFMA, a albufeira de Alvito é a primeira da bacia do Sado que a receber água com origem na 

bacia do Guadiana, transferida da albufeira de Alqueva. Deste modo, é no âmbito das medidas 

previstas nestas duas albufeiras que se desenvolvem os procedimentos cruciais para impedir a 

contaminação genética entre bacias (do Guadiana para o Sado), devendo os sistemas a jusante 

estarem devidamente enquadrados com as soluções adotadas. 

Perspetiva-se, no entanto, que a água da albufeira do Vale do Gaio venha a ser, 

maioritariamente, utilizada na rega de arrozais, que são culturas em que existe uma grande 

conectividade entre a área regada e a rede hidrográfica em que a mesma se insere. 

Tendo em conta esta questão, existe o risco de água de mistura da bacia do Guadiana e do Sado 

que circula no adutor de Vale do Gaio, e que será aduzida à albufeira de Vale do Gaio, ao ser 

utilizada na rega de arrozais, entre na rede hidrográfica da bacia do Sado. 

Neste caso, verifica-se que a existência do DSA, por si só, não assegura que a água de mistura 

da bacia dos rios Guadiana e Sado não entre na rede hidrográfica da bacia do Sado, uma vez que 

existe o risco desta mistura ocorrer por via da água de rega utilizada nos arrozais. Pelo referido, a 

construção do DSA não traz impactes positivos acrescidos, e induzirá potenciais impactes 

negativos. Deste modo, foi proposta no EIA (e complementada com a informação posteriormente 

apresentada) uma medida de minimização, alternativa à construção do DSA, que considera a 

instalação de um sistema de filtração de água a instalar a montante da futura central 

hidroelétrica, que incluirá uma etapa de microfiltração, com capacidade de reter partículas de 

dimensões iguais ou superiores a 0,2 mm, impedindo assim a passagem de ovos ou larvas das 

espécies piscícolas, oriundas da bacia hidrográfica do rio Guadiana, que se pretende que não 

sejam transportadas para a circulação natural da bacia hidrográfica do rio Sado, bem como 

permitirá também a retenção de quantidades consideráveis de partículas orgânicas, resultando 

numa potencial melhoria da qualidade da água aduzida. 

Apesar desta medida não ser completamente eficaz para todos os organismos aquáticos (e.g. 

larvas planctónicas de bivalves), há que atender à impossibilidade da utilização de sistemas de 
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esterilização, considerando os volumes de água em questão. A opção da malha de filtração de 

0,2 mm (em vez dos 0,4 mm inicialmente preconizados) diminui a probabilidade de passagem 

dos organismos de menores dimensões. Ainda que não garanta a retenção de agentes 

patogénicos e da totalidade do espetro de dimensões de estádios larvares dos invertebrados 

bentónicos (autóctones ou não), regista-se o aumento considerável na variedade de 

microelementos filtrados. Do mesmo modo, esta medida surge na sequência da impossibilidade 

de complementar a construção do DSA com um mecanismo de restrição da utilização para rega 

de culturas e/ou locais suscetíveis de conectividade com a bacia hidrográfica do Sado (dada a 

extensa área de conectividade, atualmente já regada com água de Vale de Gaio). 

Assim, face ao acima exposto considera-se que deverá ser adotado um sistema de microfiltração 

de água de forma a cumprir o objetivo pretendido com a construção do dispositivo de segregação 

de águas, em alternativa a este último (cuja execução se considera desnecessária, face aos 

objetivos pretendidos, ou seja a segregação de águas das bacias do Guadiana e Sado). Embora o 

DSA garanta que a jusante das barragens o caudal ecológico corresponde a água não misturada 

(ou seja só da bacia do Sado), o facto de a água da albufeira ter como objetivo a rega, 

maioritariamente de arrozais, configura um risco muito expectável de entrada de água de mistura 

da bacia do Sado e da bacia do Guadiana na rede hidrográfica do Sado 

De referir também a relevância não desprezável dos impactes ambientais nos restantes fatores 

ambientais relacionados com a execução do DSA: dada a dimensão (14 km) e componentes do 

dispositivo, a sua construção resulta genericamente mais gravosa que a execução do próprio 

Projeto do Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central Hidroelétrica. 

Acresce referir que a não execução do DSA não vem inviabilizar os objetivos de não 

contaminação da Bacia Hidrográfica do Sado com material genético do Guadiana. 

A CA consciente de que o dispositivo adotado não corresponde à solução preconizada na 

sequência da decisão emitida pela CAIA sobre o EPIA (FBO, 2001), entende no entanto que a 

solução agora adotada para o presente projeto preserva os objetivos finais perseguidos pelo 

citado documento relativamente à não transferência de espécies aquáticas entre bacias 

hidrográficas. 

 Solos 

Na fase de construção os impactes negativos sobre os solos serão, no geral, localizados, sendo 

significativos os relativos à decapagem dos solos e a e a implantação da central hidroelétrica, 

pela afetação do solo com carácter permanente. Estes impactes estendem-se à fase de 

exploração. 

 Paisagem 

Para a fase de construção são identificados impactes muito significativos, no entanto muito 

localizados, decorrente da construção da Central Hidroelétrica e estruturas associadas, uma vez 

que estas infraestruturas serão implantadas numa unidade com boa qualidade paisagística Estas 

alterações na paisagem serão irreversíveis dado que à desmatação e limpeza do terreno suceder-
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se-á uma nova unidade de ocupação que ocupará a área correspondente à unidade de paisagem 

afetada. 

 Património 

A fase de construção será a mais lesiva para o fator ambiental património, traduzindo-se em 

impactes significativos decorrentes da afetação de 3 ocorrências patrimoniais (um decorrente da 

construção da Central Hidroelétrica e dois em consequência da construção do DSA). 

 

Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do 

projeto e face à sua importância no contexto regional, considera-se de aceitar os impactes não mitigáveis 

que subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização. 

Ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização, e os 

perspectivados impactes positivos, propõe-se a emissão de: 

a. parecer favorável ao "Adutor de Vale do Gaio (Troço 4) e Central Hidroeléctrica", 

condicionado à apresentação dos elementos, ao cumprimento das medidas de minimização, 

bem como dos planos de monitorização, que se indicam no capítulo seguinte, assim como das 

condicionantes aí discriminadas; 

b. parecer desfavorável à construção do Dispositivo de Segregação de Águas. 
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9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

CONDICIONANTES AO PROJETO 

1. Compatibilização do projeto com as infraestruturas da Estradas de Portugal, especificamente no que 

se refere à interferência da conduta adutora que atravessa a ER2. 

As especificações construtivas desta conduta, no atravessamento da ER2, devem obedecer aos 

requisitos mencionados pela Estradas de Portugal, devendo os respetivos elementos do projeto ser 

objeto de respetiva aprovação e eventual licenciamento do atravessamento em causa pela Estradas 

de Portugal. 

2. Compatibilização com as servidões existentes na área do projeto, principalmente as pertencentes à 

Eletricidade de Portugal, bem como à obtenção de quaisquer outros pareceres, autorizações e/ou 

licenças previstos no quadro legislativo em vigor, como sejam as entidades com competências 

específicas nas áreas sujeitas a condicionantes e servidões, nomeadamente ao cumprimento das 

disposições legislativas, a verificar em sede de licenciamento. 

3. Cumprimento do disposto no Plano de Ordenamento da Albufeira de Vale do Gaio, aprovado através 

da Resolução do Conselho de Ministros n.º 173/2008, de 21 de novembro, principalmente o n.º 3 do 

artigo 16.º, no que respeita às infraestruturas do projeto abrangidas pelo mesmo. 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

1. Deverão ser apresentados à Autoridade de AIA, para análise e aprovação previamente ao 

licenciamento do projeto, os seguintes elementos: 

a) Sistema de microfiltração a adotar 

b) Programa de monitorização da eficácia do sistema de microfiltração 

Para além de ser assegurada a continuidade do “Programa de Monitorização dos Recursos 

Hídricos Superficiais para o Sistema Alqueva-Pedrógão e Rede Primária de Rega – Fase de 

Exploração” atualmente em curso que visa, entre outros aspetos, ”identificar a eventual 

passagem de espécies da bacia hidrográfica do Guadiana, para a bacia hidrográfica do Sado”, 

deverá ser apresentado um programa de monitorização específico da eficácia das medidas de 

micro-filtração, face ao caráter algo inovador do equipamento proposto. 

Este plano deverá prever ações de monitorização, a jusante do tamisador/filtro para verificar da 

inexistência da passagem de ovos e larvas, com as dimensões até 0,2 mm. 

A monitorização deverá ser concretizada através da recolha de água e metodologias com base 

em armadilhas de luz (a jusante do filtro/tamisador), na altura de reprodução das principais 

espécies aquáticas (peixes e moluscos, fevereiro a maio) passíveis de hibridizar (espécies 

presentes nas bacias hidrográficas do Sado e do Guadiana), para a verificação, através de lupas 

microscópicas, da inexistência de ovos e larvas na água aduzida. 
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Esta análise deve ser implementada logo após a entrada em funcionamento do projeto, devendo 

ser repetida sempre que ocorram episódios de adução durante o período de exploração do EFMA 

(adução de águas provenientes do subsistema de Alqueva na albufeira de Vale de Gaio). Neste 

sentido considera-se insuficiente o proposto no EIA (monitorização durante os três primeiros anos 

de exploração e, após este período, abandono da monitorização caso se confirme a eficácia do 

mecanismo). 

O referido programa deverá fundamentar os locais de monitorização, a metodologia de 

amostragem, periodicidade de amostragem, informação a obter, métodos de tratamento de 

dados, relatórios e sua periodicidade. 

O Plano de monitorização deverá ainda prever mecanismos de contingência a desenvolver caso 

se venha a verificar a passagem de elementos biológicos. 

2. Deverá ser verificada, em sede de licenciamento: 

a) Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, de todas as ocorrências 

patrimoniais inventariadas pelo EIA, assim como de todas as medidas referentes ao Património; 

b) Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, da Carta de condicionantes à 

localização de estaleiros, manchas de empréstimo e depósito de terras sobrantes, com a 

implantação dos elementos patrimoniais identificados; 

c) A alteração do SGA, de forma a integrar todas as medidas e alterações preconizadas. 

Posteriormente, o SGA deverá ser remetido à Autoridade de AIA para que conste do respetivo 

processo. 

3. Antes do início da obra, deverá ser remetida à Autoridade de AIA para análise e aprovação: 

a) Localização definitiva dos estaleiros e áreas de depósito de terras sobrantes; 

b) Uma listagem com todas as ocorrências patrimoniais a vedar e a sinalizar. 

4. Os seguintes Planos, previstos no SGA, devem ser remetidos à Autoridade de AIA para apreciação, 

previamente à sua aprovação por parte da EDIA: 

a) Plano de Obra; 

b) Plano de Gestão de Origens de Água e Efluentes; 

c) Plano de Desativação dos Estaleiros; 

d) Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas pela Empreitada. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL 

Fase de construção 

GER1. Deverão ser cumpridas todas as medidas de minimização constantes do SGA, no qual deverão 

também ser integradas todas as medidas e alterações, a seguir listadas, relacionadas com a construção 

do projeto. 

GER2. Deverá ser efetuada a marcação das árvores a abater e ser feita a sua comunicação à Autoridade 

Florestal Nacional (AFN). 
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GER3. O corte de resinosas deve atender às restrições legalmente em vigor (Decreto-Lei n.º 95/2011, 

de 8 de agosto), no quadro das medidas extraordinárias de proteção fitossanitária indispensáveis ao 

controlo do nemátodo da madeira do pinheiro. 

GER4. Deve ser cumprido o estipulado na legislação em vigor no âmbito do Sistema Nacional de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios, particularmente no que se refere aos aspectos relacionados com a 

Maquinaria e equipamento (artigo 30º do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro). 

GER5. A escolha dos locais de implantação dos estaleiros, parques de material e todas as outras 

infraestruturas de apoio à obra deverá ser feita de forma a assegurar o mais possível a preservação dos 

sobreiros e das azinheiras, e em observância do disposto na legislação em vigor. 

GER6. Cumprir as seguintes medidas de minimização constantes da Lista de Medidas de Minimização 

Gerais da Fase de Construção, disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 

7, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 45, 48, 51, 52 e 53. 

Fase de desativação 

GER7. Assim que houver intenção de desativar o projeto ou alguma das suas componentes deve ser 

apresentado à autoridade de AIA um plano de desativação pormenorizado. Este plano deve contemplar, 

pelo menos: 

a) A solução final de requalificação da área de implantação das infraestruturas construídas, a qual 

deve ser compatível com os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em 

vigor; 

b) As ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

c) O destino a dar a todos os elementos retirados; 

d) Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas; 

e) Um projeto específico das ações de descompactação a executar nas áreas de recarga que tenham 

sido impermeabilizadas pelas infraestruturas, a fim de restabelecer as condições naturais de 

infiltração e de armazenamento dos níveis aquíferos. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

Fase de exploração 

RH1. Garantir uma gestão do funcionamento dos descarregadores de fundo da conduta do adutor de 

Vale de Gaio, de modo a evitar-se descargas diretas na rede de drenagem natural, devendo ser adotadas 

medidas de minimização, através da criação de pequenas bacias de retenção, imediatamente a jusante 

dos descarregadores, revestidas com material rochoso grosseiro, de modo a promover-se a infiltração da 

água descarregada. 

RH2. Quando for necessário proceder ao esvaziamento das infraestruturas, para a realização de 

operações de manutenção, este deverá ser feito de forma gradual, ao longo de períodos de tempo 

relativamente alargados, de forma a minimizar potenciais alterações sobre o regime de escoamento de 
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superfície das linhas de água interessadas e a promover a sua infiltração no solo. Deverá ser efetuada, 

preferencialmente, na época seca. 

 

ECOLOGIA 

Fase de exploração 

ECO1. Adoção de um sistema de microfiltração de água de forma a cumprir o objetivo pretendido com a 

construção do Dispositivo de Segregação de Aguas (DSA), em alternativa a este último (cuja execução se 

considera desnecessária, face aos objetivos pretendidos, ou seja a segregação de águas das bacias do 

Guadiana e Sado). 

A unidade de microfiltração, deverá ser instalada no início do Troço 4, estará equipada com 2 filtros 

verticais (tamisadores) de malha metálica 0,2 mm, prevendo um mecanismo de autolimpeza dos filtros e 

o encaminhamento dos resíduos da filtração para uma bacia de retenção a instalar em área afastada de 

qualquer linha de água. O processo de manutenção dos filtros (substituição e/ou lavagem) não pode 

comprometer sequer a passagem de volumes residuais sem filtração biológica. Deverão ser procuradas 

soluções no sentido de assegurar a viabilidade técnica da solução, dada a previsão de utilização sazonal 

muito espaçada no tempo do adutor de Vale de Gaio (Troço 4) (o qual está estimado no mínimo de 3 em 

3 anos), eliminando riscos associados à conservação dos equipamentos. 

 

SOLOS 

Fase de construção 

SOL1. Ao longo do traçado da conduta, e sempre que tecnicamente possível, os solos provenientes das 

escavações a efetuar deverão ser, na medida do possível, utilizados no revestimento da conduta com 

reposição no mesmo local e mantendo a sequência dos horizontes ou camadas de solo. 

 

AMBIENTE SONORO 

Fase de construção 

AS1. Todos os equipamentos a instalar na Central Hidroelétrica deverão ser assentes sobre apoios com 

proteção anti-vibratória adequada à potência sonora instalada. 

Fase de exploração 

AS2. Depois da Central Hidroelétrica estar em exploração deverão ser executadas medições in situ e no 

recetor sensível em situação mais desfavorável, de maior proximidade à Central e/ou à via de acesso, 

destinadas a aferir/ratificar os pressupostos de cálculo e os níveis máximos de ruído admissíveis para o 

local. Face aos resultados obtidos e caso se verifique o incumprimento dos valores limite estabelecidos no 

Regulamento Geral do Ruído, deverão ser adotadas as adequadas medidas de minimização. 

Fases de construção e de exploração 

AS3. Caso haja alguma reclamação devem ser efetuadas medições acústicas no local em causa 

imediatamente após a reclamação. Em caso de incumprimento dos valores limite estabelecidos no 

Regulamento Geral do Ruído deverão ser adotadas medidas de minimização adequadas. 
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PATRIMÓNIO 

A) Fase prévia à obra 

Medidas Gerais 

PAT1. Nos casos em que não seja possível evitar a afetação das ocorrências patrimoniais, deve ficar 

também garantida através do Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, a salvaguarda pelo 

registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra e no caso de 

elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e memória descritiva; no 

caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral. 

PAT2. Deverá ficar prevista a possibilidade de ainda efetuar ajustes ao projeto, ainda que pontuais, de 

forma a compatibilizar o projeto com os resultados das sondagens de diagnóstico a executar ainda na 

fase prévia à obra. 

PAT3. Antes do início da obra deve ser realizada a prospeção arqueológica sistemática das áreas que na 

fase de elaboração do EIA não foram prospetadas ou apresentaram visibilidade reduzida a nula. 

PAT4. Antes do início da obra deve ser realizada a prospeção arqueológica sistemática das novas 

acessibilidades, das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras e, de acordo com os 

resultados obtidos, poderão vir ainda a ser condicionadas. 

PAT5. Antes do início da obra deverão ser sinalizados e vedados todos elementos patrimoniais situados 

até a um limite máximo 15 m, centrado no eixo das infraestruturas; todos os restantes elementos 

situados até a um limite máximo de 25 m deverão ser sinalizados; os restantes elementos deverão ser 

avaliados caso a caso, devendo a sua vedação e sinalização tomar em consideração outros fatores como 

o elevado valor patrimonial e o estado de conservação, a proximidade de caminhos ou estradas a serem 

utilizadas durante a execução do projeto, pelo que antes do início da obra. 

Deste modo, antes do início da obra, deverá ser entregue uma listagem com todas as ocorrências a vedar 

e a sinalizar. 

Medidas Específicas 

PAT6. Na fase anterior à obra, proceder à elaboração de memória descritiva, efetuar o levantamento 

topográfico, registo gráfico e fotográfico das ocorrências n.os 5, 6, 8 e 13. 

PAT7. Na fase anterior à obra, proceder ao e o registo através de ficha de campo e de fotografia e à 

sinalização e vedação das ocorrências patrimoniais n.os 2, 9, 10, 11 e 12. 

PAT8. Na fase anterior à obra, efetuar a sinalização e o registo através de ficha de campo e de 

fotografia das ocorrências n.os 3, 4, 7 e 14. 

B) Fase de obra 

Medidas Gerais 

PAT9. As ocorrências patrimoniais não poderão na fase de obra ser afetadas pelos estaleiros, acessos e 

áreas de depósito ou de empréstimo. 

PAT10. Após a desmatação deve ser realizada nova prospeção arqueológica sistemática das áreas que 

na fase de elaboração do EIA não foram prospetadas ou apresentaram visibilidade reduzida ou nula. 
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PAT11. O acompanhamento arqueológico deverá ser efetuado de modo efetivo continuado e direto por 

um arqueólogo, em cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à realização do projeto não 

sejam sequenciais mas simultâneas. 

A equipa de acompanhamento arqueológico deverá integrar arqueólogos com experiência em contextos 

de pré-história antiga. 

Dado que têm sido identificados arqueossítios constituídos por estruturas em negativo (realidades 

escavadas no substrato rochoso) que não são reconhecíveis através de vestígios de superfície, a equipa 

de acompanhamento arqueológico deverá realizar uma observação atenta durante a fase de mobilização 

de solos, devendo ter acesso visual facilitado à camada de transição entre o solo vegetal e substrato 

estratigráfico, inorgânico, imediatamente inferior. 

 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Os Relatórios de Monitorização, quando aplicável, devem ser apresentados à Autoridade de AIA, 

respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril, e de acordo com a 

periodicidade fixada para cada um dos fatores ambientais. 

 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

a) Objetivos 

Avaliar a evolução das características da qualidade da água por efeito da construção do Projeto do Troço 

4 do Adutor de Vale do Gaio e Central Hidroelétrica, designadamente as alterações da qualidade das 

linhas de água potencialmente afetadas pelo Projeto, na fase de construção, por comparação com a 

situação atual. 

b) Parâmetros a monitorizar e métodos analíticos 

Os parâmetros a monitorizar são os seguintes: temperatura, pH, condutividade elétrica, sólidos suspensos 

totais, oxigénio dissolvido, CQO, turvação, hidrocarbonetos totais e agentes tensioativos. 

Os métodos analíticos a utilizar devem ser os indicados no Anexo XVII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 

agosto, complementados, para os restantes parâmetros, pelos indicados no Anexo III do mesmo diploma. 

c) Locais e frequência de amostragem 

A amostragem deverá ser realizada na ribeira afluente à albufeira, junto ao início do by-pass da Central 

Hidroelétrica, de modo a monitorizar as obras da central: 

M P Linha de Água 

190974,73 147099,50 Ribeira afluente à albufeira 

A primeira amostragem deverá realizar-se antes do início das obras. A amostragem deverá ser realizada 

trimestralmente durante o período de construção da Central Hidroelétrica. 
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d) Prazos, periodicidade e conteúdo dos relatórios de monitorização 

Além dos relatórios trimestrais para breve comentário dos resultados obtidos, deverão ser elaborados 

relatórios anuais para avaliação dos dados obtidos (por comparação com dados anteriores, confronto com 

os objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais definidos pelo Anexo XXI do 

Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de agosto, para os parâmetros a que este se aplica; para os restantes 

parâmetros deverá ser utilizado o Critério do INAG para classificação dos cursos de água superficial de 

acordo com as suas características de qualidade para uso múltiplo, enquanto não existir legislação a eles 

aplicável) e para definição de eventual reajustamento do Programa para o ano seguinte (se for necessária 

a sua prossecução). 

Os relatórios de monitorização deverão ser remetidos à Autoridade de AIA, com uma periodicidade, no 

máximo, de quinze dias após a obtenção dos resultados analíticos, devendo incluir os dados referentes 

aos resultados analíticos resultantes das campanhas de amostragem e, caso se verifique necessário, 

deverão ser propostas adequadas medidas de minimização. A base de dados a desenvolver neste âmbito, 

deverá igualmente ser remetida à Autoridade de AIA, em formato digital, no prazo de um mês após o 

final da fase de construção. 

 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

Monitorização da eficácia do processo de microfiltração 

Para além de ser assegurada a continuidade do “Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos 

Superficiais para o Sistema Alqueva-Pedrógão e Rede Primária de Rega – Fase de Exploração” atualmente 

em curso que visa, entre outros aspetos, ”identificar a eventual passagem de espécies da bacia 

hidrográfica do Guadiana, para a bacia hidrográfica do Sado”, deverá ser implementado (após análise e 

aprovação) o programa de monitorização específico da eficácia das medidas de microfiltração, a 

apresentar previamente ao licenciamento do projeto. 
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ANEXO I 

 

Enquadramento do projeto no Sistema Global de Rega do Alqueva 

Planta de localização 

Esquema de adução de água à albufeira de Vale de Gaio 
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