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1. INTRODUÇÃO  

O presente documento constitui o parecer da Comissão de Avaliação (CA) do 

p o edi e toàdeàávaliaçãoàdeàI pa teàá ie talà áIá à elativoàaoàp ojetoàdaà Ligação 

ao Sistema de Adução de Morgavel ,à e à faseà deà P ojetoà deà Execução (PE), sendo 

emitido ao abrigo do nº 1 do Artigo 16º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio 

(alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro). 

Dando cumprimento à legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 

designadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (na sua atual redação), a 

Administração Hidrográfica do Alentejo [ARH-Alentejo, atualmente integrada na 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA, I.P.)] na qualidade de serviços de 

licenciamento, enviou para o Departamento de Avaliação Ambiental (APA/DAIA-DAP), 

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

Execução da Ligação ao sistema de Adução de Morgavel , cujo proponente é a EDIA – 

Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A. 

O projeto em causa, tratando-se de uma infraestrutura hidráulica primária de 

transporte de água (conduta adutora), enquadra-se Anexo II do Decreto-Lei acima 

referido, designadamente nas disposições do Caso Geral da alínea j) do n.º 10 – 

Construção de aquedutos e adutoras ≥  k  e Ø ≥ . 

A APA, na qualidade de Autoridade de AIA, procedeu à nomeação da respetiva 

Comissão de Avaliação (CA), ao abrigo do Artigo 9º do Decreto-Lei acima referido e em 

cumprimento do Despacho n.º 16 226/2007, de 26 de julho, através do ofício 

S-374/2013, de 21/01/2013, que integrou as entidades representadas pelos técnicos 

adiante referidos: 

▪ APA/DAIA-DAP – Eng.ª Sílvia Rosa, Engª. Marina Barros (suplente) 

▪ APA/DCOM – Dr.ª Clara Sintrão 

▪ APA/ARH-Alentejo – Dr. André Matoso  

▪ ICNF – Dr.ª Ana Cristina Cardoso 

▪ DGPC – Dr. João Marques  

▪ CCDR-Alentejo – Eng.º Mário Lourido 
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▪ LNEG – Dr.ª Rita Caldeira 

▪ ISA/CEABN – Arqt.ª Sandra Mesquita 

▪ DGADR – Eng.º Manuel Franco Frazão e Eng.º Gonçalo Leal 

O EIA objeto da presente análise, datado de dezembro de 2012, da responsabilidade 

da Aqualogus – Engenharia e Ambiente, é constituído pelos volumes que se indicam a 

seguir: 

▪ Resumo Não Técnico (RNT) 

▪ Relatório - Volume 1 – Peças Escritas 

- Tomo 1 - Capítulos Introdutórios  

- Tomo 2 – Caracterização da Situação de Referência 

- Tomo 3 – Avaliação de Impactes   

- Tomo 4 – Mitigação, Monitorização e Conclusões  

▪ Volume 2 - Peças Desenhadas 

▪ Relatórios Técnicos – Volume 1 – Sistema de Gestão Ambiental 

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

▪ Aditamento, datado de abril de 2013 

▪ Resumo Não Técnico reformulado, datado de abril de 2013 

▪ 2º Aditamento, datado de maio de 2013 

▪ Errata ao 2º Aditamento, datada de maio de 2013 

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

anexo ao presente parecer (Anexo 4), as peças remetidas. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos 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. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO  

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do projeto 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; Recursos Hídricos e 

Qualidade da Água, Sistemas Ecológicos, Ordenamento do Território, 

Sócioeconomia). Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico 

▪ Declaração da Conformidade do EIA a 10 de abril de 2013; 

▪ Solicitação de esclarecimentos e elementos complementares relativos ao fator 

ambiental Sistemas Ecológicos os quais foram respondidos através do 

documento 2º Aditamento, datado de maio de 2013. 

Na sequência de identificação de imprecisões neste 2º Aditamento, 

designadamente ao nível dos exemplares de quercíneas a abater, foi 

apresentada uma Errata a este documento, datada de maio de 2013; 

▪ Solicitação de Parecer Externo às seguintes entidades – Empreendimentos 

Mineiros e Participações, Lda (MAEPA), Associação de Beneficiários do Roxo, 

Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Estradas de Portugal (EP, S.A.), 

Águas de Santo André, S.A., AICEP Global Parques, INIR, I.P. e EDP, Distribuição. 

Os pareceres recebidos, que se encontram em anexo (Anexo 2), 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 17 de maio de 2013, tendo estado presentes os 

representantes da CA (da APA – DAIA-DAP e APA - ARH/Alentejo, da DGPC, da 

CCDR/Alentejo e da DGADR), da EDIA e da empresa que elaborou o EIA; 

▪ Análise técnica do EIA, respetivo aditamento e informação complementar, bem 

como a consulta dos elementos do Projeto, 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. 
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Assim, a APA - ARH/Alentejo emitiu parecer sobre Recursos Hídricos e 

Qualidade da Água, incluindo Domínio Hídrico, o ICNF sobre Ecologia (Fauna e 

flora; Habitats e ecossistemas), a DGPC sobre Património Cultural, a 

CCDR/Alentejo sobre Ocupação do Solo e Ordenamento do Território, 

Sócioeconomia, a DGADR sobre Solos e Agrossistemas, o LNEG sobre Geologia 

e Geomorfologia (incluindo Tectónica e Sismicidade), 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 Sócioeconomia e 

Agrossistemas, a Ecologia e os Recursos hídricos superficiais; 

▪ Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 25 dias úteis, 

desde o dia 2 de maio até 5 de junho de 2013; 

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

Procedimento de Avaliação, 3. Antecedentes 4. Enquadramento e objetivos do 

projeto, 5. Descrição do projeto, 6. Análise específica, 7. Síntese dos pareceres 

das entidades externas, 8. Resultados da consulta pública, 9. Conclusão e 10. 

Condicionantes, Elementos a Apresentar, Medidas de Minimização e 

Compensação, e Programas de Monitorização. 

 

3. OBJETIVO, LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO 

O Sistema de Adução de Morgavel, da responsabilidade da empresa Águas de Santo 

André, S.A., foi concebido inicialmente para satisfazer as necessidades de água potável 

da população de Santo André, bem como de água potável e água industrial para a Zona 

Industrial e Logística de Sines (ZILS). No entanto, face ao atraso no desenvolvimento do 

projeto foi prevista, como alternativa, a divisão em dois sistemas: Sistema de Santo 

André (abastecimento de água potável a Santo André e à ZILS) e Sistema de Adução de 

Morgavel (abastecimento de água industrial). 

Atualmente o abastecimento de água industrial à ZILS é assegurado pelo Sistema de 

Adução de Morgavel, que consiste numa captação de água no rio Sado, em Ermidas, 

através de um açude, seguido de uma adução com cerca de 40 km até à albufeira de 

Morgavel. Daqui a água é transportada até um reservatório, também em Monte Chãos 

(50 000 m3), apenas para armazenamento de água para uso industrial. 
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A conduta adutora em avaliação pretende efetuar a ligação do Circuito Hidráulico 

Roxo-Sado ao Sistema de Adução de Morgavel, reforçando o fornecimento de água ao 

Pólo Industrial de Sines, sempre que as disponibilidades deste sistema, no rio Sado 

e/ou na albufeira de Morgavel, sejam insuficientes. 

O Circuito Hidráulico Roxo-Sado que tem como origem de água a albufeira do Roxo 

(pré-existente), inserido no Subsistema do Alqueva, integrado no EFMA, tem início, 

através do adutor Roxo-Sado, no Canal Condutor Geral do Roxo, uma infraestrutura já 

existente que aduz água a partir da albufeira do Roxo e a jusante da qual se 

desenvolve. Por sua vez, a ligação agora em estudo deriva do adutor Roxo-Sado, 

desenvolvendo-se até à chaminé de equilíbrio já existente, pertencente ao Sistema de 

Adução de Morgavél, explorado pela Águas de Santo André, S.A. 

O projeto consiste na execução de uma infraestrutura hidráulica primária de 

transporte de água (conduta adutora), enterrada, com diâmetro de 1,2 m e cerca de 

16,7 km de comprimento, permitindo a transferência de um volume anual mínimo da 

ordem dos 10 hm3. 

A conduta será constituída por betão armado ou pré-esforçado com alma de aço. Os 

acessórios simples tais como curvas serão também em betão armado ou pré-esforçado 

com alma de aço. Os acessórios especiais serão em aço. 

O funcionamento da conduta será garantido apenas com a carga hidráulica natural 

(adução gravítica), pelo que o andamento longitudinal geral será descendente. 

A conduta dispõe de órgãos de exploração, regulação e segurança, nomeadamente 

descargas de fundo, válvulas de seccionamento e ventosas, destinando-se a 

transportar água que é captada na albufeira do Roxo e conduzida até à derivação a 

criar no futuro adutor Roxo-Sado, que integra o mesmo Circuito Hidráulico Roxo-Sado 

do EFMA. 

A conduta será dotada de 4 derivações, que permitirão a instalação de hidrantes para 

assegurar, em anos excecionais, disponibilidade de água a parcelas que atualmente já 

são regadas a partir de origens próprias ou de ligações precárias ao Aproveitamento 

Hidroagrícola do Roxo, pelo que não constituem novos blocos de rega. 

 Oà P ojetoà daà Ligaçãoà aoà “iste aà deà áduçãoà deà Morgavel à lo aliza-se na margem 

direita da ribeira do Roxo e insere-se administrativamente nos concelhos de Santiago 

do Cacém, distrito de Setúbal, e Aljustrel, distrito de Beja. Mais especificamente, a 

área abrangida pela totalidade do projeto situa-se nas freguesias de Ermidas do Sado e 

Alvalade (concelho de Santiago do Cacém) e São João de Negrilhos (concelho de 

Aljustrel). 
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O Projeto inicia-se no adutor Roxo-Sado (a construir) onde este cruza a EN 383, a Norte 

da povoação de Montes Velhos e desenvolve-se paralelamente à estrada nacional, 

num caminho agrícola que margina um olival. Neste trecho será necessário atravessar 

três linhas de água. 

Na proximidade do limite do olival a conduta cruza o canal da Barrada e passa a 

desenvolver-se na berma direita do caminho agrícola que margina o olival. Mais à 

frente, a conduta cruza a Auto-Estrada nº2 sob o viaduto aí existente, para travessia do 

Vale dos Pinheiros. 

Seguidamente, a conduta desenvolve-se em terrenos agrícolas, atravessa a EM 526 e o 

distribuidor do Monte Novo do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo. 

A conduta desenvolve-se na berma direita deste canal e atravessa o barranco do Vale 

do Pardieiro afluente da margem direita da ribeira do Roxo. 

Após a travessia da linha de água, a conduta desenvolve-se na berma direita do 
caminho que margina um olival e atravessa o barranco do Vale de Pereiro, até próximo 
da povoação de Ermidas. 
 
A Sul da povoação de Ermidas, será necessário efetuar a travessia do IC1, eixo 
rodoviário importante e com muito tráfego, razão pela qual a mesma será garantida 
por perfuração subterrânea, sem necessidade de cortar o trânsito. Próximo desta 
estrada será instalado um dispositivo que permitirá seccionar a conduta caso ocorra 
uma rotura. 
 
Após a travessia do IC1, a conduta atravessará o rio Sado em diagonal, até à 

infraestrutura que concretiza a ligação ao Sistema de Adução de Morgavel (chaminé de 

equilíbrio já existente), pertencente ao Sistema de Adução de MORGAVEL. De modo a 

atravessar o rio Sado, recorrer-se-á novamente ao método de perfuração horizontal, 

que permite que a conduta atravesse a linha de água por baixo do leito, sem que seja 

necessária escavação. 

Relativamente à localização de estaleiros, de acordo com o EIA, a sua localização 

efetiva é da responsabilidade e direito do empreiteiro que irá executar a obra, sendo 

referido que há, no entanto, um conjunto de restrições que o empreiteiro terá que 

verificar nas escolhas destes locais e que o local seleccionado terá que ser previamente 

aprovada pelo Dono de Obra (EDIA) e respeitar a legislação em vigor, bem como 

cumprir as especificações do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da empreitada. 
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No entanto, o EIA refere a possibilidade da localização do estaleiro junto à aldeia de 

Ermidas, nas proximidades do IC1, que ocupará uma área de cerca de 1 ha, referindo a 

possibilidade de existir necessidade de instalação de pequenas unidades de apoio às 

frentes de obra para execução de pequenos troços da conduta adutora. Estas unidades 

servirão apenas para armazenamento temporário de material e/ou equipamento e 

serão desativados/desmantelados assim que esse troço de conduta estiver concluído. 

Relativamente aos acessos, de acordo com o EIA, serão utilizados os caminhos já 

existentes na região, podendo ser criados caminhos temporários de acesso, em caso 

de necessidade, que serão desativados após o final dos trabalhos de construção, 

procedendo-se à reposição das condições iniciais dos terrenos. 

No que se refere a movimentações de terras o EIA refere que se prevê que cerca de 75 

% do material escavado seja novamente utilizado para o aterro da conduta, o restante 

será encaminhado para zonas de depósito, não sendo referida a necessidade de 

recorrer a terras de empréstimo. 

De acordo com a informação disponibilizada está previsto um prazo de 12 meses para 

a execução da obra. 

 

4. ANÁLISE ESPECÍFICA 

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

Clima; Usos do Solo; Geologia, Geomorfologia e Geotecnia; Recursos Hídricos 

Superficiais; Recursos Hídricos Subterrâneos; Solos; Ecologia; Património Arqueológico, 

Arquitectónico e Etnográfico; Paisagem; Ordenamento do Território; 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. 

Tendo em vista a minimização dos impactes identificados para a fase de construção, 

verifica-se que as principais medidas previstas foram inseridas no Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) da empreitada, apresentado em conjunto com o EIA. Verifica-se ainda 
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que o SGA está integrado no Projeto de Execução designadamente no Volume 3 – 

Especificações Técnicas. 

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

legislação em vigor referente a resíduos de construção e demolição (RCD), das Peças 

do 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 – Volume 7 - 

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_P

PG_RCD.pdf. 

4.1 OCUPAÇÃO DO SOLO 

Na faixa de construção do projeto, verifica-se a seguinte ocupação atual do solo: 

 culturas anuais de sequeiro (6 ha); 

 culturas anuais de sequeiro com quercíneas dispersas (5 ha); 

 quercíneas em montado (4 ha); 

 olival de regadio (1 ha); 

 culturas anuais de regadio (< 1 ha); 

 áreas urbanas (< 1 ha); 

 linhas de água e vegetação ribeirinha (< 1 ha). 

Ainda na fase de construção, importa referir a afetação de 1 ha de culturas anuais de 

sequeiro, devido à instalação do estaleiro principal de apoio à obra, durante 

aproximadamente 12 meses. 

Na fase de exploração, o projeto criará, sobre a conduta adutora enterrada, uma faixa 

de servidão para proteção da infraestrutura, na qual será interdita a ocupação do solo 

a culturas permanentes, principalmente as arbóreas. 

Assim, será expectável nas fases de construção e exploração do projeto, um impacte 

negativo pouco significativo – ao nível local - pela alteração de 17 ha de um uso 

agrícola para um uso de infraestruturas, devido ao enterramento da conduta adutora e 

http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/RCD/Documents/Modelo_PPG_RCD.pdf
http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/RCD/Documents/Modelo_PPG_RCD.pdf
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à criação da respetiva faixa de servidão. O impacte prevê-se pouco significativo por 

80% dos solos em causa pertencerem às classes de uso (C, D e E) com limitações 

moderadas a severas para a prática de culturas agrícolas. 

4.2. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA (INCLUINDO TECTÓNICA E SISMICIDADE) E 

RECURSOS MINERAIS 

A área afeta ao projeto insere-se na bacia de Alvalade, no extremo ocidental da 

planura baixo alentejana, onde predominam formações sedimentares cenozóicas com 

afloramentos pontuais de formações do soco Paleozóico. Em termos geomorfológicos 

a Bacia de Alvalade caracteriza-se por uma aplanação geral que ocupa praticamente 

toda a sua extensão com altitudes médias entre os 80 e os 110 m e inclinação suave de 

S para N. Os maiores relevos resultam de entalhes da rede hidrográfica associada à 

margem direita do rio Sado. 

A conduta adutora e restantes infraestruturas do projeto abrangem as seguintes 

formações: 

 Formação do Esbarrondadoiro (Argilas com ostras e grés argilosos) do 

Miocénico superior, de cor amarelada e cinzento-esverdeada, constituída por 

arenitos de granulometria diversa, com níveis intercalados de conglomerados, 

com seixo de quartzo mal rolado, por vezes, clastos de grauvaque e xisto, níveis 

de argilitos e biocalcarenitos ricos de fósseis marinhos e continentais. De um 

modo geral, para o topo termina com sedimentos finos (arenitos finos a siltes e 

argilas), é frequente a ocorrência de crostas e concreções ferruginosas, em 

especial nos níveis mais argilosos; 

 Formação de Alvalade (ou areias e cascalhos de Planalto – PQ) plio-

plistocénicas, constituídas por arenitos arcósicos avermelhados, por vezes, com 

barras conglomeráticas e alguns corpos argilosos que assentam na formação 

anterior ou diretamente na Formação do Vale do Guizo; 

 Depósitos de terraços fluviais (Areias e cascalheiras dos terraços) do 

Plistocénico, constituídos por cascalheiras argilosas com sexos mal rolados de 

granulometria variável. Estes depósitos apesar de assinalados na carta 

Geológica de Portugal 1:50 000 folha 42-D, não foram detetados nos trabalhos 

de reconhecimento efetuados no âmbito deste projeto; 

 Aluviões do Holocénico. 
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As formações sedimentares da bacia de Alvalade encontram-se maioritariamente 

sobre soco paleozóico da Faixa Piritosa que por vezes aflora em pequenas janelas. 

A área de estudo situa-se numa zona enquadrada por dois acidentes tectónicos 

regionais importantes, a falha da Messejana (NE-SW e a falha de Grândola-Ferreira 

(WNW-ESSE), provavelmente com atividade neotectónica, portanto passíveis de gerar 

sismicidade. Além destas ocorrem sistemas de falhas relacionados com os acidentes já 

referidos, de orientações aproximadas NE-SW e WNW-ESSE, bem como por falhas de 

direção aproximada N-S que ocorrem a oeste da área de estudo, junto ao litoral. 

A área de implantação do projeto situa-se, segundo o Regulamento de Ação Sísmica de 

Edifícios e Pontes (RSAEEP 1983), na zona A correspondente à de maior risco sísmico 

(Zonamento sísmico de Portugal Continental), com um coeficiente de sismicidade ( ) 

de 1,0. De acordo com a sismicidade histórica, considerando os dados compilados pelo 

Instituto de Meteorologia, a área de estudo está localizada entre a zona de intensidade 

VIII (Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (1531 – 1996), escala de Mercalli 

Modificada de 1956.  

No que respeita ao património geológico, apesar de na região existirem várias áreas 

mineiras inativas, com potencial patrimonial arqueológico-mineiro-cientifico 

importante, na área de implantação do projeto não há registo de ocorrências que 

possam ser consideradas de valor patrimonial. 

Relativamente aos recursos minerais metálicos, o projeto situa-se dentro da Faixa 

Piritosa Ibérica – FPI – que constitui a mais importante faixa metalífera nacional 

conhecida pelo seu elevado potencial em massas de sulfuretos polimetálicos 

maciços, ricos em cobre, zinco, chumbo, prata e outros metais, onde se localizam as 

importantes minas de Neves-Corvo e de Aljustrel. Esta última mina localiza-se a 

cerca de 8 km para sudeste do sistema de adução que se pretende construir. No 

entanto, no corredor onde se vai desenvolver o projeto, não se conhecem 

explorações, nem se possui informação de terem sido evidenciados recursos com 

interesse económico. 

Devido ao apreciável potencial desta zona em minérios metálicos, esta tem sido 

desde há alguns anos objeto de intensa atividade de prospeção e pesquisa de 

diversos metais, o que ainda se verifica, encontrando-se o local de implantação 

deste projeto dentro de área atribuída à empresa MAEPA (Nº de cadastro 

MNPP00709) para prospeção e pesquisa de Cu, Pb, Zn, Sn, Au e Ag. 
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No que se refere aos recursos minerais não metálicos, na área do projeto afloram 

unidades geológicas detríticas, onde se incluem areias, cascalheiras, arenitos argilosos 

e argilas com potencialidade em areias comuns para construção, tendo sido exploradas 

nesta área no passado. 

Em termos de identificação e avaliação de impactes, dos eventuais impactes negativos 

relativamente à Geomorfologia e Geologia salientam-se os seguintes, sendo desde já 

de referir que são pouco significativos, de magnitude reduzida e que ocorrem 

essencialmente durante a fase de construção: 

 Impactes relacionados com as movimentações de terras e depósito de 

materiais excedentes (fase de construção) – está previsto um volume 

significativo de movimentações de terras relacionadas com escavações, aterros 

e terraplanagens, relacionadas com a abertura de vala para implantação da 

conduta, decapagens devido à preparação do local de implantação de estaleiro 

e eventuais acessos. Os volumes de escavação e de aterro, estimados no EIA, 

totalizam 383 000 m3 e 288 000 m3, respetivamente. O EIA indica que 75% do 

material escavado será reutilizado para o aterro da conduta, sobrando cerca de 

95 000 m3 que serão levados a depósito adequado e devidamente licenciado. 

Este volume de movimentação de terras provocará impactes negativos, diretos, 

locais, de magnitude reduzida e pouco significativos, face ao volume de 

material sobrante e atendendo a que a maioria  do material sobrante será 

reutilizado; 

 Instabilidade de taludes de escavação/aterros (fases de construção e 

desativação) - impacte relacionado com o risco de ocorrência de instabilidade 

nos taludes, nomeadamente relacionados com escavações e aterros de maiores 

dimensões, decorrentes da fase de construção de estaleiros e eventuais 

acessos provisórios à obra, e do depósito temporário de materiais relacionados 

com a escavação da vala para instalação da conduta adutora No entanto, 

segundo o EIA, a dimensão dos taludes a executar não faz prever que possam 

constituir fator de instabilidade significativa. Assim, para as fases de construção 

e exploração consideram-se como impactes negativos, pouco significativos e de 

magnitude reduzida. As escavações relacionadas com a fase de desativação das 

infraestruturas poderão gerar situações de instabilidade nos taludes criados. 

Será um impacto negativo, indireto, temporário, provável, localizado, 

reversível, pouco significativo e de magnitude reduzida; 
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 Aumento de suscetibilidade à erosão – as ações de desmatação relacionadas 

com a instalação das infraestruturas previstas no projeto (nomeadamente dos 

estaleiros, da conduta adutora e dos acessos provisórios), poderão potenciar 

fenómenos de erosão durante a fase de construção, devido à modificação das 

condições de drenagem superficiais e alterações nas condições de infiltração. A 

falta de manutenção e conservação da rede de drenagem poderá provocar 

alterações no escoamento superficial e assim intensificar fenómenos de erosão. 

São impactes negativos, indiretos, localizados, temporários, reversíveis, de 

magnitude reduzida e pouco significativos, face às condições atualmente 

existentes no local e a afetação que representa no território.  

Relativamente aos Recursos Minerais, os impactes são pouco significativos, face à área 

de ocupação do projeto no terreno, ocorrendo essencialmente na fase de construção e 

estão relacionados com a destruição e/ou afetação de eventuais formações geológicas 

de interesse económico como consequência de escavações e de construção de 

acessos. 

No que se refere às Medidas de minimização, para os fatores ambientais 

Geomorfologia e Geologia, consideram-se adequadas as preconizadas no EIA. 

Além das medidas preconizadas deveram ser cumpridas as medidas constantes do 

Sistema de Gestão Ambiental. 

Deverá, ainda ser incluída a seguinte medida: na eventualidade de, durante as 

escavações, se encontrar qualquer património geológico de valor arqueológico ou 

científico, tal facto deverá ser comunicado ao LNEG para avaliação do mesmo. 

Relativamente à existência da área de prospeção e pesquisa atribuída à MAEPA, 

deverá ser assegurada a compatibilização do projeto com os trabalhos de prospeção e 

pesquisa, atuais e futuros, dos eventuais depósitos minerais existentes na área 

atribuída à empresa MAEPA – Empreendimentos Mineiros e Participações, Lda. – 

MNPP00709 – Cu, Pb, Zn, Sn, Au e Ag. 

4.3. RECURSOS HÍDRICOS 

A caraterização da situação ambiental de referência e a avaliação dos impactes, nas 

diferentes fases, abrange de forma adequada as componentes de recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, destacando-se a utilização de informação bastante 

atualizada, constante do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na 
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Região Hidrográfica 6 (Sado e Mira), aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros nº 16-A/2013, de 22 de março. 

A área do projeto localiza-se no Sistema Aquífero da Bacia de Alvalade, sistema 

multicamada caraterizado por um potencial hidrogeológico médio, associado a 

formações geológicas de permeabilidade baixa a elevada e vulnerabilidade à 

contaminação baixa a elevada, devido à existência de formações rochosas areno-

argilosas, de origem sedimentar e com permeabilidades muito distintas. 

Na área do projeto, para além de 3 pequenas linhas de água afluentes da margem 

direita da ribeira do Roxo, de caráter temporário, existem outras 3 linhas de água 

principais, que irão ser cruzadas pela conduta adutora: barranco do Vale do Pardieiro, 

afluente da margem direita da ribeira do Roxo, barranco do Vale do Pereiro, afluente 

da margem direita da ribeira do Roxo, já próximo de Ermidas e o rio Sado. Os locais dos 

atravessamentos das linhas de água não coincidem com troços de galerias ripícolas, 

que na área do projeto são pouco desenvolvidas. 

O atravessamento do rio Sado pela conduta será efetuado a cerca de 7 m abaixo do 

seu leito, utilizando a tecnologia de perfuração horizontal dirigida, sem necessidade de 

executar ensecadeiras, nem de controlar o caudal do rio durante a sua execução. Nos 

restantes atravessamentos de linhas de água de menor expressão, serão executadas 

valas para criar maciços de amarração da conduta, após o que serão aterradas as valas 

e protegido o leito com enrocamento, numa camada com espessura mínima de 0,5 m. 

Na envolvente próxima da conduta projetada, não foram identificadas captações 

superficiais ou subterrâneas que constituam origens de abastecimento público. 

As massas de água superficial mais diretamente afetadas pelo projeto, nomeadamente 

as atravessadas pela conduta – barranco do Vale do Pereiro e rio Sado - apresentam 

Estado (nas componentes estado químico e estado ecológico) Medíocre, 

correspondendo a troços de fortemente modificados, por estarem a jusante de 

barragens. 

Tendo presente as caraterísticas deste projeto – estrutura linear enterrada -, 

considera-se que, globalmente, não se verificarão impactes negativos significativos nos 

recursos hídricos (superficiais ou subterrâneos) e que os principais impactes se 

poderão verificar potencialmente, nas fases de construção e de exploração. A 

substituição da atual captação de água no rio Sado para abastecimento ao Pólo 
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Industrial de Sines, por esta ligação em conduta com água proveniente do EFMA 

(albufeira do Roxo), constitui um impacte positivo, direto, permanente, certo, com 

expressão regional, imediato, significativo e com magnitude média, pois representa 

uma importante diminuição da pressão nesta massa de água, decorrente da forte 

diminuição das extrações de água superficial. 

Durante a fase de construção poderão produzir-se impactes associados à implantação 

e funcionamento do estaleiro da obra, à movimentação de terras e deslocação de 

maquinaria e à abertura de valas para instalação da conduta, com a eventual afetação 

de linhas de água, por aumento de sedimentos ou ocorrência de derrames acidentais 

de substâncias contaminantes. Não obstante, consideram-se estes impactes negativos 

potenciais como diretos, temporários, localizados, imediatos, de baixas magnitude e 

significância e reversíveis. 

Na fase de exploração, outros potenciais impactes sobre os recursos hídricos prendem-

se com a presença e exploração da conduta e respetivos órgãos, podendo considerar-

se como impactes negativos potenciais, indiretos, temporários, pouco prováveis, 

localizados, de reduzidas magnitude, mas significativos e mitigáveis. 

Esta conclusão decorre do facto de a conduta transportar água de mistura das bacias 

hidrográficas do Guadiana e do Sado, a partir da albufeira do Roxo (que pode receber 

reforço de água com origem na albufeira de Alqueva), podendo afetar potencialmente 

as espécies aquáticas endémicas da bacia do Sado num dos seguintes casos: 

 Existência de alguma rotura com dimensão que provoque a subida da água á 

superfície do terreno e o seu posterior escoamento para a rede de drenagem 

natural; 

 Existência de descargas de fundo em pontos baixos do traçado da conduta. 

No entanto, na eventualidade de ocorrer algumas ou as duas situações indicadas, o 

facto da conduta se desenvolver sempre enterrada e o solo funcionar como filtro 

natural e de, na zona do atravessamento do rio Sado, existir a montante desta zona 

uma válvula de seccionamento com funcionamento motorizado, que permite o seu 

fecho total em 10 minutos, minimizará os efeitos destas potenciais ocorrências. 

Na fase de desativação são expetáveis impactes negativos sobre os recursos hídricos, 

semelhantes aos da fase de construção. 
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A mitigação dos potenciais impactes poderá ser garantida através da adoção de boas 

práticas de gestão ambiental durante as fases de construção e de exploração, bem 

como da aplicação das medidas de minimização propostas no EIA e a implementação 

do Sistema de Gestão Ambiental. 

Face às caraterísticas do projeto, considera-se adequado o programa de monitorização 

proposto no Aditamento do EIA (ponto B.2 Recursos Hídricos e Qualidade da Água), 

que deverá ser integralmente aplicado como é proposto, em termos de locais a 

amostrar, parâmetros a determinar analiticamente, frequência de amostragem, 

métodos de amostragem e análise dos dados obtidos. 

4.4. SOLOS 

Em termos do fator ambiental Solos, considera-se que a caraterização da situação de 

referência é satisfatória para o tipo de projeto em questão. De referir que, embora a 

área de estudo englobe 678 ha, a área que vai ser efetivamente afetada com o projeto 

do reforço da adução a Morgavel é somente cerca de 17 ha. Na área de estudo 

considerada predominam os Solos Litólicos não Húmicos, com 43%, seguidos dos Solos 

Mediterrâneos, com cerca de 36%, dos Solos Hidromórficos com 12% e dos Solos 

Incipientes (Aluviossolos e Coluviossolos) com 9%, verificando-se que, na área 

efetivamente afetada pela conduta de adução, a preponderância dos tipos de solos se 

mantém, variando um pouco a sua percentagem, que passa respetivamente a 49, 34, 

11 e 6%. 

Relativamente às classes de capacidade de uso do solo verificam-se as seguintes 

classes: 

 C + D ou E (8 ha); 

 C (3 ha); 

 D (2 ha); 

 B (2 ha); 

 A (1 ha). 

Verifica-se que na área de estudo, 85% da área apresenta classes C, D e E, e que nos 

restante 15% as classes de capacidade de uso são A e B, enquanto que na área de 

projeto os valores são de 80% para as capacidades de uso C, D e E, e 20% para as 

classes de capacidade de uso A e B. 
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Relativamente à RAN (Reserva Agrícola Nacional) verifica-se que na área de estudo a 

RAN representa cerca de 35% da área, enquanto que, na área que vai ser efetivamente 

afetada com o projeto, a RAN representa 30%. 

As principais ações geradoras de impactes sobre os solos prendem-se com a 

implantação da conduta de adução, na fase de construção . 

Assim, na fase de construção, os impactes sobre os solos serão os resultantes das 

obras para a implantação da conduta e que são os seguinte: 

 ação de decapagem dos solos e de escavação das valas para a implantação da 

conduta; 

 ocupação permanente dos solos com os depósitos de terras sobrantes; 

 eventual estabelecimento de caminhos de acesso temporários; 

 compactação dos terrenos devido à movimentação das máquinas e veículos 

afetos à obra; 

 riscos de erosão, devido à desarborização e desmatação dos solos para a fase 

de construção e a sua exposição aos agentes atmosféricos; 

 ocupação temporária do solo com os estaleiros; 

 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 (decapagem dos solos e escavação de materiais de empréstimo) serão 

significativos por haver uma afetação do solo com caráter permanente. Os restantes 

serão temporários e pouco significativos, pois a afetação dos solos é transitória e, se 

forem cumpridas as medidas de minimização, os impactes negativos serão minorados. 

A localização dos estaleiros e dos depósitos definitivos de materiais sobrantes só 

poderá localizar-se em áreas da RAN no caso de não haver alternativas, devendo para 

tal ser devidamente justificada e apresentada à Autoridade de AIA para análise e 

aprovação. 

Na fase de exploração não haverá impactes sobre os solos, uma vez que as condutas 

estão enterradas. 
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Para a mitigação dos impactes sobre os solos, concorda-se no geral com as medidas de 

minimização previstas, devendo no entanto ser acrescentado a seguinte medida de 

a te à espe ífi o:à Ao longo do traçado da conduta, os solos provenientes das 

escavações a efetuar deverão ser, na medida do possível, utilizados no reaterro da vala 

da conduta e mante do a se uê cia dos ho izo tes ou ca adas de solo.” 

Deste modo, conclui-se que os impactes decorrentes da construção do reforço da 

adução a Morgavel sobre os solos serão negativos, localizados e pouco significativos a 

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

4.5. ECOLOGIA 

A implementação da conduta implica a limpeza do terreno, criação de acessos numa 

faixa de 10 metros ao longo da extensão do projeto, facto que implica o corte e 

arranque das árvores que se encontram na sua trajetória. Assim sendo, os principais 

impactes decorrentes deste projeto estão associados à fase de construção e ao abate 

das árvores. 

Em concreto, a conduta atravessará zonas de olivais, de montado e de povoamento 

florestal. O EIA identificou 240 quercíneas que são necessárias abater: 

 216 quercíneas em áreas de povoamento: 135 em povoamentos florestais 

jovens, com árvores de altura superior a 1m (densidades entre 94 e 170 árvores 

por hectare); 81 em povoamentos adultos (densidades entre 16 e 85 árvores 

por hectare); 

 à ue í easà e à Cultu asà a uaisà deà se uei oà o à ue í easà dispe sas  

(densidades entre 1,25 e 10 árvores por hectare); 

 3 quercíneas isoladas. 

Aqui há que ter em conta que o projeto em causa é apenas uma fração do EFMA, por 

isso considera-se que independentemente do número de quercíneas a abater neste 

projeto em concreto, os impactes sobre a área de montado e de povoamento de 

azinheira e sobreiro são no conjunto do EFMA muito significativos. 

Existem outros impactes associados ao arranque das árvores, nomeadamente aqueles 

que dizem respeito à fauna que as procura para seu refúgio. Entre as espécies que o 

EIA identificou no terreno há a destacar o grupo dos passeriformes e os morcegos 

arborícolas (morcego-arboricola-pequeno Nyctalus leisleri, morcego-arboricola-grande 
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Nyctalus noctula e morcego-arboricola-gigante Nyctalus lasiopterus). São expectáveis 

impactes negativos pouco significativos sobre estas espécies, temporários e reversíveis 

se forem implementadas medidas de minimização que proteja o período mais crítico 

destas espécies. 

No que diz respeito ao atravessamento da conduta no rio Sado não se preveem 

impactes negativos, uma vez que a travessia do rio Sado será realizada por perfuração 

horizontal, pelo que não se perspetiva a interferência com esta linha de água nem com 

os valores associados, nomeadamente ao habitat 91B0. 

Há ainda a referir os impactes sobre o ecossistema ribeirinho do Sado, no caso de 

mistura das águas das bacias do Sado e Guadiana. As medidas a prever para evitar esta 

situação serão tratadas durante a análise da alteração da medida de minimização 

ECO3 prevista na Declaração de Impacte Ambiental do Troço de Ligação Pisão-Roxo 

(análise esta que se encontra em curso). 

Deverão ser adotadas as medidas de minimização constantes do presente parecer. 

4.6. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO E ETNOGRÁFICO 

O EIA refere que foram efetuados trabalhos de caracterização da situação de 

referência relativamente ao «património histórico-cultural nas vertentes arqueológica, 

arquitetónica e etnográfica existente na área de incidência da Ligação ao Sistema de 

Adução de Morgavel» tendo-se procedido à recolha da informação, nomeadamente à 

pesquisa bibliográfica, documental, nomeadamente das bases de dados patrimoniais, 

ao trabalho de campo, que envolveu a prospeção arqueológica e o reconhecimento 

dos elementos edificados, e o registo e inventário das ocorrências identificadas. 

Na metodologia de pesquisa empregue foram tidos em consideração distintos 

elementos patrimoniais, como os abrangidos por «figuras de proteção», como imóveis 

classificados ou em vias de classificação, ou constantes de cartas de condicionantes 

dos vários planos de ordenamento em vigor. Igualmente foram abrangidos «sítios ou 

estruturas de reconhecido interesse patrimonial e/ou científico» e «estruturas 

singulares» integrantes do chamado «património vernáculo». 

Relativamente aos trabalhos de campo, de acordo com o EIA, procurou-se reconhecer 

os dados recolhidos durante a fase de pesquisa documental e dos indícios toponímicos 

e fisiográficos tendo-se efetuado a prospeção sistemática «das áreas a afetar pela 

implementação das infra-estruturas projetadas», nomeadamente nos corredores de 
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200m, centrados no eixo do adutor da rede primária e nas «infra-estruturas pontuais 

(não lineares)». Cerca de 85% dos terrenos apresentava visibilidade ótima ou razoável. 

O conjunto destes trabalhos permitiu a elaboração de uma Carta do Património 

Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico (Desenho n.º 6) onde foram implantadas as 

ocorrências patrimoniais tendo-se igualmente delimitado as áreas de dispersão de 

materiais arqueológicos. 

De acordo com o EIA, foram identificados nos trabalhos de campo oito ocorrências, 

três de natureza arqueológica e cinco de natureza etnográfica. Na área envolvente 

foram ainda documentadas sete ocorrências arqueológicas. Refira-se que o EIA não 

procedeu à apreciação do valor patrimonial das ocorrências identificadas. 

Relativamente à avaliação de impactes o EIA identifica, para a fase de construção, as 

várias ações impactantes, nomeadamente a instalação de estaleiros, a abertura ou 

utilização de acessos, a desmatação e/ou decapagem dos terrenos e abertura de valas 

para implantação da conduta e órgãos associados. 

De acordo o EIA, prevê-se a afetação direta das seguintes ocorrências arqueológicas 

localizadas no traçado da conduta: n.º 2, Pomarinho, achado isolado (machado de 

pedra polida), localizado no traçado da conduta; n.º 4, Ermidas Aldeia, eventual 

necrópole; n.º 6, Monte novo dos Modernos 1, vestígios de superfície, pré-história 

recente. 

Foram ainda diagnosticadas possíveis afetações indiretas nas seguintes ocorrências: 

n.º 1, Monte do Pomarinho, monte agrícola arruinado, a 4m a sudoeste da conduta; 

n.º 3, Poço de Aldeia de Ermidas, poço, a 13m a nordeste da conduta; n.º 5, Monte 

Novo dos Modernos, monte agrícola contemporâneo, a 35m da conduta. 

Relativamente à fase de exploração não foram identificados pelo EIA impactes 

relativamente ao fator Património Cultural, que poderão vir a acontecer na fase de 

desativação, com desmantelamento das infraestruturas. 

De acordo com a avaliação efetuada pelo EIA este Projeto irá provocar alguns impactes 

diretos, de magnitude elevada, mas considerados pouco significativos, mas que no 

entanto serão minimizáveis, se cumpridas as medidas de minimização preconizadas, 

devendo, na fase de obra, proceder-se ao acompanhamento arqueológico dos 

trabalhos. 
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Quanto às medidas de minimização específicas considera-se que são na generalidade 

adequadas, requerendo no entanto alguns acertos, nomeadamente no seu 

faseamento e redação. Assim, deverão ser implementadas as medidas de minimização 

constantes do presente parecer. 

4.7. PAISAGEM 

O projeto desenvolve-se numa região caracterizada por uma relativa homogeneidade 

da paisagem, com relevo suave e uma ocupação do solo essencialmente agrícola. 

Dominam a agricultura de sequeiro e o olival tradicional, tendo este vindo a ser 

substituído na última década por olival regado. Esta transformação reflete-se na 

paisagem dado que os campos abertos que ao longo do ano apresentavam tonalidades 

de castanho-terra a verde e a amarelo seco, passam a apresentar uma tonalidade 

constante verde acinzentado, característica das oliveiras, onde a presença de árvores 

diminui a visibilidade entre áreas. 

As povoações localizadas próximo das infraestruturas de projeto são Ermidas do Sado 

e São João de Negrilhos. Nesta área o relevo é aplanado, variando as cotas entre os 

100m, junto a São João de Negrilhos, e os 40m de altitude, junto à margem do Sado. 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, avaliada com base 

na identificação e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em 

termos paisagísticos, a área de estudo insere-se maioritariamente no grupo de 

unidade de paisagem Baixo Alentejo, nas Unidades Homogéneas de Paisagem Terras 

Fortes do Baixo Alentejo,à segu doà aà tipologiaà defi idaà e à Ca elaà d’á euà et al. 

(2004). 

No EIA foram definidas as seguintes subunidades de Paisagem: 

 Montado – subunidade muito significativa na região onde se insere o projeto. 

Por possibilitarem alguma abrangência de vistas e uma diversidade de usos 

simultâneos, os montados contribuem para a valorização da paisagem; 

 Olival de regadio – subunidade recente nestas paisagens, esta tipologia 

determina uma redução da visibilidade entre espaços, conferindo 

simultaneamente idêntico aspeto cromático ao longo de áreas extensas. Assim, 

estas áreas, se muito extensas, podem contribuir para a redução da qualidade 

da paisagem, o que não sucede na área de estudo; 



AIA 2648 – LIGAÇÃO AO SISTEMA DE ADUÇÃO DE MORGAVEL 

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

 

23 Julho 2013 

 

 Olival de sequeiro – subunidade tradicional, em que as oliveiras se dispõem no 

espaço com maior afastamento, permitindo maior visibilidade e estando 

associada a uma maior qualidade da paisagem. Esta ocupação do solo é 

compatível com outros usos, o que se revela um fator enriquecedor da 

paisagem local; 

 Culturas anuais – subunidade que, pela diversidade de tonalidades que confere 

à paisagem e pela sua alternância face às estações do ano, apresenta elevada 

qualidade paisagística; 

 Galeria ripícola – subunidade que se desenvolve ao longo dos principais cursos 

de água, o rio Sado e a ribeira do Rôxo, que apresentam uma galeria ripícola 

composta por freixos e salgueiros, constituindo estruturas lineares de 

desenvolvimento vertical que contribuem para a compartimentação da 

paisagem, valorizando-a; 

 Planos de água – subunidade que surge pontualmente, sob a forma de 

pequenas charcas e albufeiras que contribuem para a diversidade de usos na 

paisagem, enriquecendo-a com a presença de avifauna e de vegetação distinta 

da que se encontra em redor; 

 Povoações - subunidade bem delimitada no espaço, contrastante com a 

envolvente, constituída por casario tradicional, contribuindo para a valorização 

da paisagem envolvente. 

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:  

Subunidades Qualidade  visual Absorção visual Sensibilidade paisagística 

Povoações Elevada Elevada Média 

Culturas anuais Média Média Reduzida 

Olival de sequeiro Elevada Média Média 
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Olival de regadio Média Média Reduzida 

Montado Elevada Reduzida Elevada 

Planos de água Elevada Reduzida Elevada 

Galeria ripícola Elevada Reduzida Elevada 

 

Em síntese, relativamente às unidades de paisagem consideradas, pode concluir-se 

que a paisagem da área de intervenção é uma área de paisagem de média e elevada 

qualidade visual e capacidade de absorção variável. No que respeita à sensibilidade 

paisagística, verifica-se que as subunidades de baixa sensibilidade – 'culturas anuais' e 

'olivais de regadio' – ocupam áreas bastante significativas; por outro lado, também a 

subunidade 'montado', de elevada sensibilidade, abrange áreas extensas. 

Em termos de avaliação de impactes, atendendo às características do projeto, uma 

conduta enterrada, os impactes significativos na paisagem decorrente da sua 

implementação ocorrerá apenas na fase de obra, uma vez que durante a fase de 

exploração estes se resumirão à existência de uma faixa estreita sem vegetação 

arbórea, que se diluirá completamente na paisagem alentejana. 

Os impactes expectáveis na fase de construção são negativos mas de carácter 

temporário, decorrentes das seguintes atividades: 

 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 baixas, certo, imediato, temporário e reversível. 

 Desmatação e decapagem dos terrenos nos locais de implantação das 

infraestruturas: esta ação traduz-se diretamente na remoção da vegetação 

existente e exposição dos solos, o que terá um impacte mais significativo nos 

locais onde existem culturas permanentes ou vegetação arbórea. 
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Indiretamente, 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 adutor (abertura e recobrimento da vala, instalação da conduta 

e órgãos associados): implicará a alteração da paisagem ao longo de corredores 

com expressão muito localizada na paisagem. O impacte desta ação será 

negativo, direto, provável, local, imediato, temporário, magnitude reduzida e 

significativo. 

Durante a fase de exploração os impactes previstos são os decorrentes da presença 

das novas infraestruturas (presença e manutenção da conduta) e só se farão sentir 

cenicamente em locais atualmente com coberto arbóreo. Mesmo nesses locais, a 

tubagem só será percetível pela presença de uma faixa com vegetação herbácea ou 

arbustiva baixa. Impacte negativo a nulo, de baixa magnitude e significância, certo, 

imediato, permanente e reversível. 

No que se refere às medidas de minimização, consideram-se adequadas as medidas 

preconizadas no EIA – gerais e específicas. Estas medidas visam fundamentalmente 

restringir os locais de ocorrência de impactes ao mínimo necessário e garantir a 

recuperação das áreas temporariamente afetadas. 

4.8. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

De acordo com os seguintes Planos Diretores Municipais, verifica-se as sobreposições 

do projeto com as Classes de Espaço: 

 Aljustrel - Espaço Agrícola (4 ha), Espaço de Valorização e Proteção Ambiental 

(3 ha) e Espaço Agro-Silvo-Pastoril (1 ha); 

 Santiago do Cacém - Áreas Agrícolas (Áreas Agrícolas Complementares e 

Reserva Agrícola Nacional) (7 ha), Áreas de Proteção a Recursos Naturais 
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(Outras Áreas de Proteção) (2 ha) e Áreas Florestais (Montado de Sobro e 

Azinho) (1 ha). 

Ocorrem as seguintes sobreposições do projeto com as Servidões e Condicionantes: 

 Aljustrel - Reserva Agrícola Nacional (RAN) (4 ha), Reserva Ecológica Nacional 

(REN) (6 ha), Perímetro de Rega do Roxo (4 ha), Via a Desclassificar (EN 583) e 

Rede de Estradas (EN 526); 

 Santiago do Cacém - RAN (1 ha), REN (1 ha), Linha de Média Tensão e Sistema 

Rodoviário. 

No que respeita a outros Instrumentos de Gestão do Território, importa referir que: 

 o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, 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 Ligaçãoà aoà “iste aà deà áduçãoà deà Morgavel  é parte constituinte, 

como opções estratégicas de ordenamento territorial para a região, e/ou 

estratégia sectorial supramunicipal, designadamente nas opções estratégicas 

da base territorial e no sistema de base económica regional; 

 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. 

Sobre a sobreposição do projeto com as Classes de Espaço e Condicionantes 

identificadas, importa referir que o proponente está 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, o qual reconhece o 

interesse público nacional dos projetos integrantes do EFMA. 

Sobre a sobreposição do projeto com as Servidões identificadas, considera-se que deve 

ser adotada como condicionante ao projeto: compatibilização deste com as servidões 

existentes na faixa de construção pertencentes às empresas Eletricidade de Portugal, 

Estradas de Portugal, Aguas de Santo André e à Associação de Beneficiários do Roxo, 

bem como a obtenção de quaisquer outros pareceres, autorizações e/ou licenças 

previstos no quadro legislativo em vigor, como sejam as entidades com competências 
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específicas nas áreas sujeitas a condicionantes e servidões, nomeadamente ao 

cumprimento das disposições legislativas. 

Importa ainda referir a instalação de um estaleiro principal e o depósito de terras 

so a tesà so à easà ãoà o di io adas .à ássi ,à o side a-se que deve ser 

apresentada,, para análise e aprovação antes do início da obra, a localização definitiva 

dos estaleiros e das áreas de depósito de terras sobrantes. Relativamente ao Plano de 

desativação dos estaleiros, previstos no SGA, o mesmo deve ser apresentado para 

apreciação, previamente à sua aprovação por parte da EDIA. 

4.9. SÓCIOECONOMIA 

O projeto incide nas freguesias de Ermidas do Sado e de Alvalade, do concelho de 

Santiago do Cacém, e de São João de Negrilhos, do concelho de Aljustrel. 

As freguesias de Ermidas do Sado, Alvalade e São João de Negrilhos, apresentam, 

respectivamente (segundo os Censos de 2011): 

 2 020, 2 098 e 1 482 habitantes em 2011; 

 12,9, 12,6 e 18,6 % de taxa de desemprego; 

 44,7, 50,1 e 39,2 % de taxa de atividade; 

 6,5, 22,1 e 24,9 % de atividade no sector primário; 

 36,1, 19,7 e 31,7 % de atividade no sector secundário; 

 57,4, 58,2 e 43,4 % de atividade no sector terciário. 

Os concelhos de Santiago do Cacém e de Aljustrel apresentam, respectivamente: 

 31 105 e 10 567 habitantes e 29 749 e 9 257 habitantes (Censos de 2001 e 

2011); 

 - 0,80 e - 1,16 % de taxa crescimento efetivo (Anuário Estatístico da Região 

Alentejo 2010); 

 196 e 191,2 % de índice de envelhecimento (Anuário Estatístico da Região 

Alentejo 2010); 

 9,12 e 14,9 % de taxa de desemprego (Censos de 2011). 

Importa ainda referir que nos concelhos de implementação do projeto: 
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 os produtores agrícolas encontram-se fortemente envelhecidos, com a classe 

etária preponderante acima dos 65 anos e tendo apenas o ensino básico cerca 

de 70 %; 

 a maior parte dos produtores assume a atividade agrícola a tempo parcial, 

sendo a maior percentagem de produtores dedicados em exclusivo à atividade 

na freguesia de Alvalade (45 %). 

No que diz respeito às atividades económicas nos concelhos abrangidos pelo projeto, 

destaca-se:  

 a agricultura, em Aljustrel, principalmente o regadio praticada no Perímetro do 

Roxo, assistindo-se à renovação e expansão do olival; 

 a pecuária, em Santiago do Cacém, principalmente bovinos e suínos; 

 o comercio, por contribuir com maior peso para o Valor Acrescentado Bruto e 

para o volume de emprego disponibilizado; 

 o turismo, por apresentar um desenvolvimento considerável, em virtude da 

variada oferta de atrativos e produtos, e dispondo de várias unidades de 

Turismo em Espaço Rural; 

 1,1 % de contribuição para o Produto Interno Bruto/per capita, muito abaixo da 

média nacional, e com remunerações mais baixas, apesar da produtividade 

apresentar valores superiores; 

 a rede viária com diversas classificações que lhe confere um bom grau de 

acessibilidade, bem como ligações ferroviárias através da estação de Ermidas-

Sado. 

Na área de construção do projeto (17 ha), atualmente verifica-se existência de: 

 culturas anuais de sequeiro (6 ha); 

 culturas anuais de sequeiro com quercíneas dispersas (5 ha); 

 quercíneas em montado (4 ha); 

 olival de regadio (1 ha); 

 culturas anuais de regadio (< 1 ha). 

Na fase de construção do projeto, importa referir a necessidade de atravessamento: 
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 da EN 526 (PK 4+375), A 2 (PK 3+100) e IC 1 (PK 15+325), por perfuração 

horizontal dirigida; 

 de alguns caminhos rurais, por abertura de vala; 

 do Canal da Barrada (PK 1+60) e do distribuidor de Monte Novo (PK 4+400), 

ambos pertencentes ao Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo; 

 do rio Sado (PK 16+300 e PK 16+420), por perfuração horizontal dirigida. 

Ainda para a fase de construção do projeto,  

 serão necessários aproximadamente 20 trabalhadores, durante cerca de 12 

meses; 

 nos acessos à obra será utilizada a rede de caminhos rurais já existente, 

podendo eventualmente ser criados caminhos temporários (a desativar após a 

construção, com reposição das condições iniciais dos terrenos); 

 o estaleiro principal será instalado junto da povoação de Ermidas, em cerca de 

1 ha, atualmente possuindo culturas anuais de sequeiro. 

No que diz respeita à fase de exploração, o projeto: 

 criará uma faixa de servidão sobre a conduta adutora enterrada (17km X 10m), 

que impedirá a existência de culturas permanentes, principalmente as 

arbóreas; 

 terá por objetivo reforçar o abastecimento de água à Zona Industrial e Logística 

de Sines (ZILS), quando as disponibilidades hídricas no Sistema de Adução de 

Morgavel sejam insuficientes.  

A ZILS é uma vasta plataforma industrial adjacente ao porto de águas profundas de 

Sines, com mais de 2 000 ha para a instalação de empresas e dotada de bons acessos e 

infraestruturas básicas de forma a apoiar o transporte oceânico, rodoviário, ferroviário 

e aéreo, que se cruza no espaço português. Atualmente a ZILS acolhe dezenas de 

importantes unidades industriais com várias centenas de postos de trabalho criados. 

Ainda na fase de exploração, importa referir que, e num cenário de escassez de 

disponibilidades hídricas, a priorização de abastecimento de água a garantir no âmbito 

do EFMA encontra-se priorizado de forma a garantir em primeira instância o 

abastecimento público, depois o industrial e por fim a beneficiação agrícola. Assim, 
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havendo lugar a rateio entre usos num cenário extremo de seca prolongada, 

considera-se que o fornecimento de água à ZILS estará garantido, por ter prioridade ao 

uso agrícola.  

No que respeita aos principais impactes do projeto, na fase de construção são 

expectáveis, ao nível local: 

 impacte positivo pouco significativo - na dinamização económica na 

freguesia/concelho de incidência do projeto, devido ao aumento do volume de 

negócios de empresas ligadas aos sectores da restauração, hotelaria e 

construção, em consequência do afluxo de trabalhadores e técnicos envolvidos 

na obra, traduzindo-se no aumento da procura de bens de consumo e de 

serviços em freguesia onde a taxa de desemprego é elevada e o sector terciário 

predomina quanto à empregabilidade. O impacte prevê-se pouco significativo 

devido à progressão faseada da obra e à curta duração da fase de construção. 

 impacte negativo pouco significativo - pela 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, 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 à obra, bem como pela diminuição de superfície agrícola pela 

construção da conduta adutora e pela instalação do estaleiro, que irão obrigar 

à interrupção do processo produtivo e ao arranque de quercíneas e culturas 

agrícolas. O impacte prevê-se pouco significativo devido à progressão faseada 

da obra e à curta duração da fase de construção. 

Relativamente à fase de exploração serão expetáveis os seguintes impactes: 

 impacte positivo significativo de nível regional e nacional – pela garantia do 

abastecimento de água à ZILS, no caso das disponibilidades hídricas no Sistema 

de Adução de Morgavel serem insuficientes. O impacte prevê-se significativo 

devido ao complexo industrial de Sines ser considerado estratégico a nível 

nacional, no qual estão sediadas importantes unidades industriais com várias 

centenas de postos de trabalho criados; 
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 impacte negativo pouco significativo de nível local - pela interrupção de linhas 

de culturas permanentes arbóreas, em zona de expansão de olivais, devido à 

constituição da faixa de servidão para proteção da infraestrutura adutora. O 

impacte prevê-se pouco significativo devido à reduzida (10 m) faixa de 

servidão. 

No que respeita às medidas de minimização e maximização, considera-se que deverão 

ser implementadas as medidas que constam do presente parecer. 

4.10 AGROSSISTEMAS  

A caracterização da situação de referências foi desenvolvida especificamente ao nível 

das freguesias abrangidas pelo traçado da conduta adutora, designadamente as 

freguesias de Alvalade e Ermidas do Sado do concelho de Santiago de Cacém e a 

freguesia de São João de Negrilhos do Município de Aljustrel e complementada com 

elementos referentes aos respetivos Municípios, às Sub-Regiões do Alentejo litoral e 

Baixo Alentejo (NUT III) e Alentejo (NUT II). 

As fontes de informação utilizadas foram coligidas com base no Recenseamento 

Agrícola (RA) de 2009, e Recenseamento Geral Agrícola (RGA) de 1999 disponibilizadas 

pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), pelo levantamento de campo efetuado e 

pela bibliografia disponível. 

As freguesias estudadas apresentam uma estrutura de exploração diversa salientando-

se no entanto que, relativamente aos concelhos e sub-regiões em que se inserem, têm 

uma dimensão bastante reduzida. 

A forma de exploração dominante na área estudada é a exploração por conta própria. 

Na distribuição da ocupação cultural do solo globalmente predominam as áreas de 

pastagens permanentes e o pousio, sendo de realçar no concelho de Aljustrel a 

primazia das culturas temporárias e permanentes pela elevada percentagem de terras 

aráveis existentes neste município. 

Relativamente ao tipo de culturas temporárias são os cereais para grão e as culturas 

forrageiras, enquanto suporte de nutrição do efetivo pecuário que apresentam valores 

prevalecentes. No que diz respeito às culturas permanentes, o olival destinado à 

produção de azeitona para azeite apresenta-se, quer em área, quer em número de 

explorações como a cultura de excelência, com valores percentuais de área de 88%, 
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93,5% e 99%, respetivamente, nas freguesias de São João de Negrilhos, Alvalade e 

Ermidas do Sado. 

A vinha e os frutos de casca rija são outras culturas permanentes que merecem uma 

referência. 

Em relação ao regadio, verifica-se que a superfície irrigável tem uma representação 

expressiva na área das freguesias de São João de Negrilhos e Alvalade em dissonância 

com a freguesia de Ermidas do Sado. Comparativamente com os elementos referentes 

a 1999, constata-se um aumento da área regada em cerca de 17% ,ainda que o 

número de explorações que utiliza a prática do regadio tenha sofrido um decréscimo 

de 39%. 

Refira-se ainda que nesta região predomina o regadio individual, representando 

aproximadamente 75%, verificando-se, no entanto, a predominância do regadio 

estatal na zona de Aljustrel, pela importância que tem no concelho o Aproveitamento 

Hidroagrícola do Roxo. 

Os cereais para grão são as culturas temporárias com maior área regada, 

evidenciando-se o olival para a produção de azeite como a cultura permanente mais 

importante. 

Em relação ao impactes negativos sobre os agrossistemas, estes decorrerão 

maioritariamente na fase de construção, com a perda de rendimento na exploração 

agrícola e que serão resultantes da: 

 afetação/diminuição da área agrícola e perturbações no maneio e bem estar 

dos efetivos pecuários, como consequência da frente de obra para a 

construção das infraestruturas e a instalação de estaleiros, que se considera 

como pouco significativo por ser pontual, localizado e reversível; 

 danificação/destruição das culturas, como consequência da circulação de 

máquinas e viaturas afetas à obra e levantamento de poeiras, que se considera 

como pouco significativo por ser pontual, localizado e reversível; 

  diminuição da área da exploração agrícola, como consequência das 

expropriações e/ou restrições ao seu uso, no desenvolvimento do traçado da 

conduta adutora no atravessamento das explorações agrícolas. 
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Na fase de exploração, tem-se como impacte negativo a constituição duma faixa de 

proteção ao adutor, com restrições de carácter permanente às culturas arbóreas, cujo 

significado será inversamente proporcional à dimensão das explorações.  

Os impactes positivos neste fator ambiental decorrerão essencialmente na fase de 

exploração, com a garantia do abastecimento de água em anos de escassez a diversas 

explorações, de forma a poderem manter as suas áreas de regadio, permitindo dar 

continuidade de uma forma sustentada às suas atividades.  

Em síntese, embora durante a fase de construção se gerem impactes negativos sobre 

as explorações agrícolas, estes de acordo com as informações de que se dispõe, serão 

pouco significativos por serem temporários, locais e em parte reversíveis. É no 

entanto, na fase de exploração com a garantia do abastecimento de água de rega em 

anos de escassez, que se gerarão impactes positivos nos agrossistemas, mais 

significativos e de carácter duradouro, que o projeto proporciona, pois serão criadas as 

condições fundamentais para o pleno aproveitamento do potencial das atividades das 

explorações que irão beneficiar da garantia de água. 

 

5. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

As entidades que se pronunciaram, no âmbito da consulta efetuada enquanto 

entidades externas à CA, referiram vários aspetos. Sem prejuízo dos aspetos mais 

relevantes identificados e que de seguida se sistematizam, devem ser consultados os 

pareceres emitidos pelas entidades que se pronunciaram, os quais constam na integra 

em anexo ao presente documento. 

Deste modo, os aspetos relevantes identificados por cada entidade são os seguintes: 

 A Associação de Beneficiários do Roxo, manifestando-se negativamente sobre o 

traçado do projeto, identifica vários impactes negativos decorrentes da 

interseção/afetação de infraestruturas de distribuição de água do 

Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo e apresenta alternativas de projeto e 

solicita justificação e sustentação técnica para as opções tomadas. 

 A AICEP Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, S.A. refere 

que o projeto não interfere com a área objeto do Plano de Urbanização da ZILS, 

nem com terrenos da sua gestão e salienta a importância estratégica desta 

nova infraestrutura para a Plataforma Logística, Portuária e Industrial de Sines 
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que possibilitará adicionar uma elevada competitividade do abastecimento de 

água bruta à área e aos clientes instalados e a instalar na mesma, 

 A MAEPA – Empreendimentos Mineiros e Participações, Lda. referindo que 

não tem qualquer objeção à implantação do sistema de adução, menciona 

contudo que a sua área de proteção de implantação – uffe àdeà à et osà- 

afeta a nova área alvo da MAEPA, designada po à Fu adou o ,àp opo doàu aà

eduçãoàdoà uffe àdeàp oteçãoàpa aàaào de àdosà à et os, para garantir a 

compatibilização com os trabalhos de prospeção e pesquisa atuais e futuros da 

MAEPA; 

 O Turismo de Portugal, IP informa que não são afetados empreendimentos 

turísticos existentes ou previstos na envolvente que, nos termos da legislação 

aplicável, são sujeitos a parecer daquele Instituto; 

 A Direção Geral de Energia e Geologia refere que se verifica a existência de 

uma sobreposição da área em estudo com uma área de prospeção e pesquisa 

atribuída à empresa MAEPA – MNPP00709 – Cu, Pb, Zn, Sn, Au e Ag, referindo 

que não é expectável que sejam gerados impactes impeditivos das atividades 

de prospeção e pesquisa, designadamente a realização de sondagens. Refere, 

no entanto, a existência de corpos mineralizados em profundidade a Norte da 

zona de implantação da obra e a atribuição de direitos de exploração à 

empresa MAEPA de quaisquer depósitos minerais que sejam descobertos na 

área, suscetíveis de aproveitamento económico, pelo que considera que deve 

ficar salvaguardada a possibilidade futura de exploração destes eventuais 

depósitos. 

 

De seguida procede-se à análise e comentários sobre o conteúdo dos pareceres 

recebidos e acima sistematizados. 

Relativamente ao parecer da Associação de Beneficiários do Roxo (AB Roxo) analisado 

o parecer recebido e confrontadas as informações constantes nos elementos do 

projeto, verifica-se que: 

1. A conduta de ligação objeto da presente AIA cruza as infraestruturas de transporte 

e distribuição de água do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo (AH Roxo) em 8 

pontos: 



AIA 2648 – LIGAÇÃO AO SISTEMA DE ADUÇÃO DE MORGAVEL 

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

 

35 Julho 2013 

 

 Cruzamento com a regadeira R14A (conduta gravítica); 

 Cruzamento com a regadeira R12 (conduta gravítica); 

 Cruzamento com a regadeira R14 (conduta gravítica); 

 Cruzamento com o distribuidor do Monte Novo (canal); 

 Cruzamento com a regadeira R16 (conduta gravítica); 

 Cruzamento com a regadeira R20A (conduta gravítica); 

 Cruzamento com a regadeira R22A (conduta gravítica); 

 Cruzamento com a descarga de fundo do distribuidor do Monte Novo (conduta 

gravítica); 

2. A análise do projeto revela que apenas dois destes cruzamentos foram tidos em 

consideração (com o distribuidor do Monte Novo e com a respetiva descarga de 

fundo). 

Os outros cruzamentos não foram tidos em conta, sendo de referir a necessidade 

de alterar o perfil do adutor nos cruzamentos com as regadeiras R14A e R12, face à 

profundidade da geratriz superior do adutor. 

Relativamente aos cruzamentos com as regadeiras R14, R16, R20A, R22A, não será 

de prever a necessidade de alteração do perfil do adutor, face à profundidade da 

geratriz superior do adutor. 

De salientar que não é apresentada uma descrição de como será efetuada a 

minimização destas interferências. 

Em resumo, os impactes relativos ao cruzamento do adutor com as infraestruturas 

do AH Roxo são suscetíveis de mitigação, contudo, em pelo menos dois dos casos, 

implicam a alteração do perfil do adutor. 

3. O projeto em avaliação, em certos troços, desenvolve-se paralelamente ao dos 

canais existentes. A AB Roxo alega que as boas práticas aconselhariam a projetar 

uma infraestrutura única que, colocada no mesmo traçado do canal existente, o 

substituísse, cumprindo ambas as funções (condução de água do AH Roxo e do 

EFMA). Alega ainda que a opção seguida representa um impacte escusado, tanto 

em termos técnicos e económicos, como ambientais. 

Consultados os elementos do projeto, conclui-se que: (i) a opção de uma conduta 

única não foi devidamente estudada; (ii) na escolha do projetista pesou 
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fundamentalmente a necessidade de evitar a interrupção do fornecimento de água 

aos regantes durante a construção de eventual infraestrutura comum. 

Relativamente aos esclarecimentos prestados pela EDIA relativamente ao parecer da 

AB Roxo, verifica-se que: 

1. A EDIA confirma que, no que respeita às interferências apontadas pela AB Roxo, 

apenas duas delas foram tidas em consideração, contudo não é apresentada uma 

descrição de como será efetuada a minimização destas interferências.   

A EDIA disponibiliza-se a alterar o projeto de execução, de forma a ultrapassar as 

interferências detetadas, o que confirma o referido atrás de que os impactes 

relativos ao cruzamento do adutor com as infraestruturas do AH Roxo são 

suscetíveis de mitigação.  

2. No que respeita à duplicação dos traçados da conduta relativamente ao dos canais 

existentes, a EDIA alega que: (i) seria impossível fazer coincidir um traçado 

otimizado de uma conduta (a conduta prevista neste projeto) com o de um canal (o 

canal existente); (ii) não é correta a afirmação da AB Roxo relativamente à 

dessincronização do transporte de água para as duas finalidades (regadio vs. 

reforço do fornecimento ao pólo industrial de Sines); (iii) para acomodar as 

pretensões da AB Roxo, a conduta a construir seria mais extensa e teria um 

diâmetro superior; (iv) a construção de uma conduta em traçado coincidente com 

o do canal obrigaria a suspender o fornecimento de água, obrigando a indemnizar 

os agricultores servidos. 

Em grande medida, a argumentação da EDIA parte do pressuposto de que a 

proposta da AB Roxo se baseia na construção de um novo canal (com integração 

das duas funcionalidades: regadio e transporte de água para Sines) por oposição à 

conduta que compõe o projeto. Mas uma vez que essa solução não é aquela que é 

defendida, grande parte dos argumentos a favor da solução projetada perde a sua 

validade. 

3. A EDIA conclui a sua resposta alegando que os estudos existentes já tinham 

ponderado as alternativas que integram o parecer da AB Roxo e que a solução 

etidaà é,à de modo inequívoco, a que permite o cumprimento dos objetivos do 

projeto e a melhor compatibilização dos mesmos com os requisitos técnico-
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económicos e ambientais em equação .à Co tudo,à taisà estudos não são 

apresentados, não ficando a CA habilitada a confirmar esta asserção. 

Confrontando o parecer da AB Roxo com o documento de resposta da EDIA e os 

elementos do projeto, conclui-se que: 

1. Não ficou demonstrado que a construção de uma infraestrutura que substitua um 

troço do canal existente (distribuidor do Monte Novo) obrigue à interrupção do 

fornecimento de água aos regantes durante a obra, obrigando a indemnizar os 

agricultores assim penalizados. Uma boa programação da obra, conjugada com a 

criação de percursos alternativos de abastecimento, conseguiria muito 

provavelmente evitar tal situação. 

2. A pretensão da AB Roxo – que radica na construção de uma conduta segundo um 

traçado semelhante ao do Distribuidor do Monte Novo, com um caudal suficiente 

para as duas finalidades – não foi estudada convenientemente. 

3. Do ponto de vista exclusivamente ambiental, a comparação das duas alternativas 

(a seguida no projeto e aquela que é preconizada pela AB Roxo) resulta na 

vantagem clara da opção da AB Roxo, uma vez que ela se traduz por (i) eliminar um 

canal, substituindo-o por uma conduta; (ii) evitar a inutilização de solos agrícolas (a 

faixa de passagem da nova conduta preconizada pelo promotor). As duas opções 

poderão ser, muito resumidamente, comparadas como se segue: 

COMPONENTE 

OPÇÃO DO PROMOTOR OPÇÃO DA AB ROXO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTES 

CONSTR. 

IMPACTES 

EXPLOR. 
DESCRIÇÃO 

IMPACTES 

CONSTR. 

IMPACTES 

EXPLOR. 

Canal Existente 

(da AB Roxo) 
Manter 0 0 Eliminar 

─  ─ 

+ 

Conduta de 

Adução 

± Paralela ao 

canal existente 
─  ─ ─ 

Substitui o canal 

existente 
─ 

 

4. Em resumo, a opção seguida pelo promotor – e contestada pela AB Roxo – não se 

encontra devidamente justificada, considerando-se que essa opção é mais 

impactante do que a solução defendida pela AB Roxo. Concretizando, há evidências 

de que a coincidência de traçado entre o adutor deste projeto e o distribuidor do 



AIA 2648 – LIGAÇÃO AO SISTEMA DE ADUÇÃO DE MORGAVEL 

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

 

 

38 Julho 2013 

 

Monte Novo, nomeadamente no troço em que ambos são paralelos – com 

anulação do último 1,5 km deste distribuidor – constituiria uma solução menos 

desfavorável. Tal solução, ao colocar o adutor no local do próprio canal, eliminaria 

este último (numa extensão de 1,5 km) e o efeito de barreira que ele constitui, 

para além de permitir que, em fase de reabilitação do restante traçado do 

distribuidor de Monte Novo, este possa vir a ser substituído por tubagem e ter 

menor capacidade. 

Face ao exposto, considera-se que: 

 No troço em que a conduta é paralela ao distribuidor de Monte Novo, deve ser 

apresentado um estudo que analise uma solução alternativa do projeto que 

utilize o traçado da infraestrutura do distribuidor de Monte Novo existente. 

Este estudo, que deve ser devidamente fundamentado e detalhado, deverá ser 

objeto de articulação e aprovação pela Associação de Beneficiários do Roxo, 

devendo o mesmo incluir uma análise comparativa de impactes das duas 

soluções do projeto: a inicialmente prevista no Projeto de Execução e a nova 

solução. 

 Compatibilização do adutor com as infraestruturas do Aproveitamento 

Hidroagrícola Roxo, designadamente ao nível dos cruzamentos previstos, 

devendo ser promovidos os trabalhos de salvaguarda e reposição das condutas 

afetadas e, nos casos em que tal for indispensável, promover o desnivelamento 

das intersecções. 

No que concerne ao mencionado no parecer da MAEPA – Empreendimentos Mineiros 

e Participações, Lda e atendendo também ao referido no parecer da Direção Geral de 

Energia e Geologia (DGEG), considera-se que a concretização do projeto não deverá 

interferir com os trabalhos de prospeção e pesquisa atuais e futuros da MAEPA. 

Acresce ainda clarificar ueàoà uffe àdeà à et osà efe idoà oàEIáà o espo deà à

área de estudo considerada para a análise efetuada do ponto de vista ambiental. Em 

termos do projeto da infraestrutura em concreto, a mesma tem, na fase de 

exploração, uma faixa de servidão administrativa de 10 m x 17 km (sobre a conduta 

enterrada), o que não ultrapassa os 50 metros referidos pela MAEPA, como garantia 

para a compatibilização dos trabalhos de prospeção e pesquisa (atuais e futuros). 
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6. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Dado que o projeto se integra no anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a 

consulta pública, nos termos do seu artigo 14.º, n.º 2, decorreu durante 25 dias úteis, 

de 2 de Maio a 5 de Junho de 2013. 

Durante este período foi recebido um parecer proveniente da DGADR que informa 

nada ter a opor quanto à implantação do projeto por o mesmo não colidir com outros 

da sua competência. Acresce, no entanto, que deverá ser consultada a DRAP – Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, relativamente a eventuais interferências 

com projetos ou ações da sua competência. 

 

7. CONCLUSÃO 

O projeto é constituído por uma conduta adutora enterrada, com diâmetro de 1,2 m 

e cerca de 16,7 km de comprimento e deverá permitir a transferência de um volume 

anual mínimo da ordem dos 10 hm3, para o reforço do fornecimento de água ao Pólo 

Industrial de Sines através dos contributos da bacia hidrográfica do Guadiana, 

nomeadamente a partir da albufeira do Roxo. 

O funcionamento da conduta será garantido apenas com a carga hidráulica natural 

(adução gravítica), pelo que o andamento longitudinal geral será descendente. 

A conduta dispõe de órgãos de exploração, regulação e segurança, nomeadamente 

descargas de fundo, válvulas de seccionamento e ventosas, destinando-se a 

transportar água que é captada na albufeira do Roxo e conduzida até à derivação a 

criar no futuro adutor Roxo-Sado, que integra o mesmo Circuito Hidráulico Roxo-Sado 

do EFMA.  

Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na análise específica efetuada 

pela CA, verificam-se impactes positivos ao nível dos Recursos Hídricos, 

Sócioeconomia e Agrossistemas. 

Ao nível dos Recursos Hídricos, a substituição da atual captação de água no rio Sado 

para abastecimento ao Pólo Industrial de Sines (ZILS), por esta ligação em conduta 

com água proveniente do EFMA (albufeira do Roxo), representa uma importante 
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diminuição da pressão nesta massa de água, decorrente da forte diminuição das 

extrações de água superficial. 

Acresce referir, como impactes positivos ao nível Socioeconomico, a garantia do 

abastecimento de água à ZILS, no caso das disponibilidades hídricas no Sistema de 

Adução de Morgavel serem insuficientes, e ao nível dos Agrossistemas, a garantia do 

abastecimento de água de rega em anos de escassez, pois serão criadas as condições 

fundamentais para o pleno aproveitamento do potencial das atividades das 

explorações que irão beneficiar da garantia de água. 

Face às características do projeto, os principais impactes negativos ocorrem na fase 

de construção e decorrem fundamentalmente das ações relacionadas com a 

construção da infraestrutura: 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 

e dos acessos. São também identificados, para a fase de exploração, potenciais 

impactes significativos, decorrentes fundamentalmente do adutor transportar água 

de mistura das bacias hidrográficas do Guadiana e do Sado. 

Foram identificados impactes negativos significativos, na generalidade suscetíveis de 

minimização, designadamente ao nível de: 

Recursos Hídricos: 

Na fase de exploração, a conduta transporta água de mistura das bacias 

hidrográficas do Guadiana e do Sado, a partir da albufeira do Roxo (que 

pode receber reforço de água com origem na albufeira de Alqueva), 

podendo afetar potencialmente as espécies aquáticas endémicas da bacia 

do Sado num dos seguintes casos: 

- Existência de alguma rotura com dimensão que provoque a subida da 

água à superfície do terreno e o seu posterior escoamento para a rede 

de drenagem natural; 

- Existência de descargas de fundo em pontos baixos do traçado da 

conduta. 

No entanto, na eventualidade de ocorrer algumas ou as duas situações 

indicadas, o facto da conduta se desenvolver sempre enterrada e o solo 

funcionar como filtro natural e de, na zona do atravessamento do rio Sado, 
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existir a montante desta zona uma válvula de seccionamento com 

funcionamento motorizado, que permite o seu fecho total em 10 minutos, 

minimizará os efeitos destas potenciais ocorrências. 

Solos 

Na fase de construção a decapagem dos solos por representarem afetação 

do solo com caráter permanente e irreversível. 

Paisagem 

Construção do adutor (abertura e recobrimento da vala, instalação da 

conduta e órgãos associados) implicará a alteração da paisagem ao longo 

de corredores com expressão muito localizada na paisagem. 

Relativamente aos impactes negativos decorrentes da interseção/afetação de 

infraestruturas de distribuição de água do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo, 

considera-se que deverá ser apresentado um estudo que analise uma solução 

alternativa do projeto que utilize o traçado da infraestrutura do distribuidor de Monte 

Novo existente e efetuar a compatibilização do adutor com as infraestruturas do 

Aproveitamento Hidroagrícola Roxo, designadamente ao nível dos cruzamentos 

previstos, devendo ser promovidos os trabalhos de salvaguarda e reposição das 

condutas afetadas e, nos casos em que tal for indispensável, promover o 

desnivelamento das intersecções. 

Ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de 

minimização, e os perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer 

favorável ao projeto da "Ligação ao Sistema de Adução de Morgavel", condicionado à 

apresentação dos elementos, ao cumprimento das medidas de minimização e 

compensação, bem como dos planos de monitorização, que se indicam no capítulo 

seguinte do presente parecer, assim como das condicionantes aí discriminadas. 
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8. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E 

COMPENSACÇÃO, E PROGAMA DE MONITORIZAÇÃO 

8.1. CONDICIONANTES  

1. No troço em que a conduta é paralela ao distribuidor de Monte Novo, deve ser 

apresentado um estudo que analise uma solução alternativa do projeto que utilize o 

traçado da infraestrutura do distribuidor de Monte Novo existente. 

Este estudo, que deve ser devidamente fundamentado e detalhado, deverá ser objeto 

de articulação e aprovação pela Associação de Beneficiários do Roxo, devendo o mesmo 

incluir uma análise comparativa de impactes das duas soluções do projeto: a 

inicialmente prevista no Projeto de Execução e a nova solução. 

2. Compatibilização do adutor com as infraestruturas do Aproveitamento Hidroagrícola 

Roxo, designadamente ao nível dos cruzamentos previstos, devendo ser promovidos os 

trabalhos de salvaguarda e reposição das condutas afetadas e, nos casos em que tal for 

indispensável, promover o desnivelamento das intersecções. 

3. Compatibilização do projeto com os trabalhos de prospeção e pesquisa, atuais e 

futuros, dos depósitos minerais existentes na área atribuída à empresa MAEPA - 

Empreendimentos Mineiros e Participações, Lda. – MNPP00709 – Cu, Pb, Zn, Sn, Au e 

Ag. 

4. Compatibilização do projeto com as servidões existentes na faixa de construção 

pertencentes às empresas Eletricidade de Portugal, Estradas de Portugal, Águas de 

Santo André e à Associação de Beneficiários do Roxo, bem como a 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. 

8.2. ELEMENTOS A APRESENTAR 

1. Deverá ser verificada, em sede de licenciamento 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. 

2. Remeter à Autoridade de AIA para análise e aprovação, antes do início da obra: 

a) Localização definitiva dos estaleiros e das áreas de depósito de terras 
sobrantes, bem como o plano de desativação dos estaleiros. 
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A localização dos estaleiros e dos depósitos definitivos de materiais sobrantes 

só poderá localizar-se em áreas da RAN no caso de não haver alternativas, 

devendo para tal ser devidamente justificada; 

b) Os resultados das sondagens de diagnóstico e de eventuais ajustes ao projeto, 
decorrentes dos resultados obtidos; 

c) Listagem com todas as ocorrências patrimoniais a vedar e a sinalizar. 

3. O Plano de Desativação dos Estaleiros, previsto no SGA, deve ser remetidos à 

Autoridade de AIA para apreciação, previamente à sua aprovação por parte da EDIA. 

8.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

8.3.1. GERAIS 

8.3.1.1. FASE DE CONSTRUÇÃO 

1. Implementar todas as medidas de minimização constantes do Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA), no qual deverão também ser integradas todas as medidas e 

alterações, a seguir listadas, relacionadas com a construção do projeto. 

2. 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: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 

32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52 e 53. 

8.3.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

8.3.2.1. PREVIAMENTE À CONSTRUÇÃO 

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO E ETNOGRÁFICO 

1. 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. 

2. 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.  
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3. Proceder à prospeção arqueológica sistemática das áreas que na fase de elaboração 

do EIA não foram prospetadas ou que apresentaram visibilidade insuficiente a nula e 

nomeadamente das novas acessibilidades, das zonas de estaleiro, manchas de 

empréstimo e depósito de terras, e que, de acordo com os resultados obtidos, poderão 

vir ainda a ser condicionadas. 

4. Sinalizar e vedar todos elementos patrimoniais situados até a um limite máximo 

15m, centrado no eixo das infraestruturas; todos os restantes elementos situados até a 

um limite máximo de 25m 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. 

5. Efetuar sondagens manuais de diagnóstico para caracterização da ocorrência n.º 6, 

Monte Novo dos Modernos 1, dirigidas por arqueólogo com experiência em contextos 

pré-históricos. 

6. Efetuar sondagens mecânicas de diagnóstico para caracterização da ocorrência n.º 

4, Ermidas Aldeia. 

7. Proceder ao registo através de ficha de campo e de fotografia e à sinalização e 

vedação das ocorrências patrimoniais n.ºs 1, 3 e 5. 

8. Proceder à sinalização e vedação das ocorrências patrimoniais n.ºs 2, 4 e 6. 

8.3.2.2. FASE DE CONSTRUÇÃO 

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E GEOTECNIA 

1. Na eventualidade de, durante as escavações, se encontrar qualquer património 

geológico de valor arqueológico ou científico, tal facto deverá ser comunicado ao LNEG 

para avaliação do mesmo. 

SOLOS 

1. Efetuar a remoção prévia do solo arável das áreas sujeitas a escavação, 

implementação de estaleiros e áreas de depósito definitivo de materiais e 

consequente armazenamento em pargas para posterior reutilização na recuperação de 

áreas afetadas pela Empreitada.  
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2. Os solos provenientes das escavações a efetuar deverão ser, na medida do possível, 

utilizados no reaterro da vala da conduta e mantendo a sequência dos horizontes ou 

camadas de solo. 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

1. Assegurar que todas as ações durante a intervenção nas linhas de água, que 

traduzam risco de poluição, sejam restringidas na sua envolvente direta. Essas áreas 

deverão ser vedadas e deverá ser restringido o acesso direto ao local, a fim de evitar 

que para aí sejam lançados elementos poluentes.  

2. Efetuar a movimentação de máquinas no leito das linhas de água para 

implementação das infraestruturas segundo o princípio da afetação mínima do 

escoamento natural, do leito de cheia, das margens e da vegetação ripícola. O 

atravessamento das linhas de água pela maquinaria da obra deverá privilegiar os 

atravessamentos já existentes. 

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

1. Sempre que ocorram exsurgências devido à interceção do nível freático, deverá dar-

se a paragem imediata da frente de obra, contenção da fuga e encaminhamento das 

escorrências para a linha de água mais próxima. Dever-se-á assegurar que, no seu 

percurso, esta água não encontrará elementos passíveis de degradar a sua qualidade. 

Após a adoção destes procedimentos, a frente de obra deverá ser retomada com 

recurso às técnicas construtivas adequadas à situação em presença. 

2. Implementar as seguintes medidas com vista à proteção das captações mais 

próximas da conduta adutora: 

 A vedação e sinalização das captações situadas no corredor de obra, de 

forma a impedir o acesso ao local por parte da maquinaria e funcionários 

afetos à obra; 

 A contenção, logo que tecnicamente possível, de exsurgências que 

ocorram durante os trabalhos de escavação devido à interceção acidental 

do nível freático, de forma a minimizar efeitos de rebaixamento no nível 

de água das captações. 

ECOLOGIA 

1. Promover uma ação de sensibilização junto aos trabalhadores para: 
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 a não colheita ou danificação de espécimes vegetais e abordar a temática do 

valor ecológico da flora, da vegetação e dos habitats, especialmente em relação 

ao freixial (habitat 91B0) presente nas margens do rio Sado. 

 o respeito pelos animais silvestres presentes na área, com o objetivo de 

minimizar a perturbação e os danos sobre estes. 

2. 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 a 

preservação do maior número de exemplares de sobreiros e azinheiras. 

3. Efetuar a marcação das árvores a abater e proceder à sua comunicação ao ICNF. 

4. Interromper o processo de corte e arranque de árvores nos períodos de reprodução 

das aves e dos morcegos arborícolas, ou seja, entre 1 de março e 30 de junho. 

5. Minimizar a extensão de intervenção nos cursos de água ao estritamente necessário 

à execução da obra. 

6. Iniciar a recuperação biofísica o mais rapidamente possível logo que terminem as 

operações nos terrenos intervencionados, de acordo com a Orientações Para 

Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas pela Empreitada (Anexo IV do SGA). 

PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO E ETNOGRÁFICO 

1. As ocorrências patrimoniais não poderão ser afetadas pelos estaleiros, acessos e 

áreas de depósito ou de empréstimo. 

2. 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. 

3. 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 pré-históricos. 

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 
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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. 

4. Proceder a cuidadoso e sistemático acompanhamento arqueológico da área da 

ocorrência n.º 2, Pomarinho, achado isolado. 

PAISAGEM 

1. Finda a utilização dos estaleiros, estes deverão ser desativados e serem realizadas 

ações de escarificação do solo e de consequente modelação do terreno natural e 

reposição da terra vegetal previamente decapada, de modo a assegurar a rápida 

reposição das condições iniciais, conforme as Orientações Para Recuperação Biofísica 

das Áreas Afetadas pela Empreitada (Anexo IV do SGA). 

2. Proceder à recuperação biofísica das restantes áreas afetadas pela empreitada de 

acordo com as Orientações Para Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas pela 

Empreitada (Anexo IV do SGA). 

SÓCIOECONOMIA 

1. Privilegiar, sempre que possível, a contratação e fornecimentos (mão-de-obra, 

materiais e serviços) a nível local, de modo a garantir a potenciação dos impactes 

positivos na economia local.  

AMBIENTE SONORO 

1. 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 adequadas10.3.2.3. FASE DE EXPLORAÇÃO 

ECOLOGIA  

1. Deverá ser dada especial atenção às operações de manutenção da conduta adutora 

e dos equipamentos de telegestão, de forma a evitar os impactes relacionados com a 

ocorrência de roturas. 
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8.4. MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

8.4.1. ECOLOGIA 

1. Compensar o abate das quercíneas por plantação de 294 exemplares. Com a 

finalidade de criar uma mancha homogénea, a plantação deverá ser realizada na 

es aàzo aà ueàasà esta tesà o pe saçõesàdeà ue í easà esulta tesàdasàDIá’sàdos 

vários projetos do EFMA. Na plantação a efetuar, deverá ser garantido o 

acompanhamento das árvores ao longo do seu crescimento, num prazo nunca inferior 

a 20 anos, prevendo mecanismos de proteção da herbívora e a reposição de 

exemplares perdidos (retancha). A localização e o projeto florestal de 

acompanhamento das quercíneas deverão merecer a aprovação do ICNF. 

 

8.5. PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE ECOLÓGICA DA ÁGUA 

1. Considerações prévias 

O Programa de Monitorização da Qualidade Ecológica da Água, a realizar na fase de 

construção, tem por objetivo a avaliação da influência das obras nos ecossistemas 

aquáticos e o sucesso das medidas de mitigação implementadas. 

 
2. Locais e periodicidade de monitorização 

Do ponto de vista espacial deverá ser estabelecida uma estação de monitorização no 

rio Sado, na massa de água com o Código PT036SAD1288, no local que foi alvo de 

monitorização no EIA. 

Deverão ser realizadas 3 campanhas de monitorização de elementos físico-químicos, 

uma campanha prévia ao início dos trabalhos, uma campanha durante os trabalhos 

construtivos e outra após a conclusão desses trabalhos. 

 
3. Parâmetros de monitorização 

Os elementos deverão ser amostrados de acordo com as especificações técnicas que 

constam dos Protocolos produzidos pelo INAG no âmbito da DQA, e que podem ser 

consultados em http://dqa.inag.pt/implementacao_Rios%20e%20Albufeiras.html. O 

Rive à Ha itatà “u vey  terá de ser aplicado por operador acreditado (APA ou 

Environmental Agency, listagem em 
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 http://dqa.inag.pt/implementacao_Hidromorfologia2.html) e aplicar a Versão 2003 da 

Environmental Agency. 

A recolha e análise das amostras para determinação dos parâmetros físico-químicos 

deverá ser realizada por uma entidade acreditada, para os diversos parâmetros, pelo 

Instituto Português de Acreditação (IPAc), seguindo os métodos, precisão e limites de 

deteção dos dispositivos legais em vigor. Os métodos laboratoriais e procedimentos de 

campo deverão ser atualizados de acordo com as normas nacionais e internacionais 

publicadas. 

Deverá ser efetuada a análise, em cada campanha de monitorização, dos parâmetros 

físico-químicos indicados a seguir: 

Físico- Temperatura da água (ºC) 
- Oxigénio dissolvido (mg e % de saturação) 
- Co dutividadeà μ“/  
- pH, a 21ºC 
- Alcalinidade (mg CaCO3/l) 
- Oxidabilidade (mg O2/l) 
- Dureza Total (mg CaCO3/l) 
- Sólidos Suspensos Totais (mg/l) 
- Nitratos (mg NO3/l) 
- Nitritos (mg NO2/l) 
- Fosfatos (mg PO4/l) 
- Sulfatos (mg SO4/l) 
- Cloretos (mg Cl/l) 
- Carência Bioquímica de Oxigénio, CBO5 (mg O2/l) 
- Carência Química de Oxigénio, CQO (mg O2/l) 
- Azoto Amoniacal (mg NH4/l) 
- Fósforo Total (mg P/l) 
- Azoto Total (mg N/l) 
- Zinco total (mg Zn/l) 
- Chumbo total (mg/l) 
- Cádmio total (mg/l) 
- Crómio total (mg/l) 
- Cobre total (mg/l) 

 
A avaliação dos resultados deverá ser efetuada em função do Anexo XXI do Decreto-Lei 
n.º 236/98. 

 

http://dqa.inag.pt/implementacao_Hidromorfologia2.html
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4. Prazos, periodicidade e conteúdo dos relatórios de monitorização 

Os Relatórios de Monitorização 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 
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. 





 Julho 2013 

 

ANEXO 1 – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 
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ANEXO 2– PARECERES DAS ENTIDADES CONSULTADAS 

 

 Parecer da Associação de Beneficiários do Roxo 

 Parecer da AICEP Global Parques – Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, 

S.A. 

 Parecer da MAEPA – Empreendimentos Mineiros e Participações, Lda. 

 Parecer do Turismo de Portugal, IP 

 Parecer da Direção-Geral de Energia e Geologia 



 

1 

No âmbito da solicitação de parecer relativo aos elementos remetidos, referenciamos 

numa primeira abordagem as implicações directas sobre o Aproveitamento 

Hidroagrícola do Roxo (AHR) e, de seguida, as alternativas existentes que têm 

impacto quase nulo sobre a Ecologia, Geologia e Geomorfologia, Recursos Hídricos, 

Ordenamento do território e Socioeconómia. 

 

1 – Parte – Impactes directos no Aproveitamento Hidroagrícola 

do Roxo 

 

Com base nos elementos constantes no Estudo de Impacte Ambiental remetido, a 

conduta projectada intercepta duas infra-estruturas de distribuição de água do AHR: 

Canal da Barrada e Regadeira R14A, conforme mapa que apresentamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Canal da Barrada é a infra-estrutura hidráulica pela qual passa toda a água 

necessária para a margem esquerda da Ribeira do Roxo.  

A regadeira R14A é uma conduta de betão enterrada de distribuição de água às áreas 

beneficiadas assinaladas a verde. Trata-se de uma conduta gravítica com caixas 

intercalares de rega, descarga e com bocas de rega. 

Em ambas as situações consideramos imprudente a projecção de uma conduta de 

1,20 metros de diâmetro sob um canal de rega que poderá ser objecto de ampliação 

na sua secção. 



 

2 

Mais a jusante das situações referidas temos as regadeira R12 e R14, infra-estruturas 

que integram a rede de rega do AHR. Trata-se de regadeiras gravíticas de betão com 

diversos equipamentos e acessórios que são severamente afectas pela conduta em 

apreço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zona de atravessamento da Estrada Municipal 526, a conduta tem um impacto 

enorme tanto no Distribuidor do Monte Novo como na regadeira R16 daquele 

distribuidor. 
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Na zona terminal do Distribuidor de Monte Novo a conduta projectada tem um 

impacte grande, intersectando as regadeiras R20A e R22A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta zona afecta negativamente também a descarga de fundo do referido 

distribuidor. 

 

Neste contexto em que a infra-estrutura de rega do AHR sofre um impacto negativo, 

pondo em causa não só a operacionalidade da distribuição de água a áreas 

beneficiadas pelo regadio do Roxo á mais de 40 anos, como a possibilidade de 

ampliação, mas também a execução dos habituais trabalhos de reparação e 

manutenção anual. 

Noutra perspectiva consideramos ser contraproducente planear infra-estruturas sem 

ter em conta o existente, grave é não usar e potenciar o que existe em vez de duplicar 

condutas/canais/distribuidores, num emaranhado que dificulta a gestão, onera a 

conservação e instala a confusão no desejável ordenamento do território. 

 

Pelas situações atrás descritas a ABR vê-se obrigada a dar um parecer negativo ao 

Estudo de Impacto Ambiental apresentado, solicitando o aprofundamento dos estudos 

justificativos do traçado apresentado em detrimento do uso/ampliação das infra-

estruturas de condução de água existentes no AHR. 
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2 Parte – Redução de Impactes, potenciar a infra-estrutura 
existente 

Alternativa A) – Utilização do Distribuidor de Monte Novo (DMN)  

Para efectivar a ligação ao sistema de adução de Morgavél, consideramos que deveria 

ser estudada a utilização do Distribuidor de Monte Novo (DMN) do Roxo, em 

funcionamento, reduzindo assim ao mínimo os impactes associados a uma nova 

estrutura. 

Esta associação continua a considerar que o aproveitamento do DMN, deveria ter sido 

melhor estudado. A este respeito salientamos o que já foi apresentado à Direcção 

Geral de Desenvolvimento Rural (DGADR) e à EDIA, da necessidade de integrar e 

conciliar infra-estruturas hifráulicas com vista ao seu bom funcionamento e à redução 

do seu impacte ambiental. 

Apesar de não possuirmos documentação ao nível de estudo prévio, julgamos que o 

referido distribuidor deveria ter sido aproveitado tendo em conta que está 

dimensionado para um caudal de 1.2 m³/s o qual com a adução para Ermidas (1 m³/s) 

teria que sofrer uma ligeira alteração para passar a transportar 2,2m³/s. Sendo a 

diferença de caudal tão pequena talvez fosse economicamente favorável o 

redimensionamento da secção do distribuidor existente para o transporte de mais 1 

m³/s.  

Com a utilização do DMN estariamos a aumentar o grau de utilização desta infra-

estrutura já que a transferência de água para Morgavél está prevista para o período de 

Outono/Inverno, altura em que a distribuição de água para a agricultura é 

insignificante. Assim, com um ligeiro aumento de secção do DMN, uma única infra-

estrutura de condução de água permitiria em simultaneo manter o uso actual de 

distribuição de água para a agricultura e quando esta praticamente se anula 

poderiamos iniciar os transvases de água para Morgavél.  

Aqui como anteriormente, consideramos que a filosofia de intervenção deveria ser 

aquela que tem em conta a infra-estrutura existente rentabilizando-a por forma a 

melhorar a eficiência dos sistemas de distribuição de água. 

A este respeito consideramos que deveriam ser efectuados estudos complemetares 

que confirmassem/refutassem as hipóteses apresentadas.  
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Alternativa B) – Utilização do Canal da Barrada do Roxo (CBR)  

 

Numa perspectiva de minimização dos impactes negativos associados à conduta em 

projecto, apresentamos uma alternativa ao traçado em apreço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ser constatado no mapa o troço inicial da conduta em análise poderá ser 

anulado, passando para o ponto coincidente com o atravessamento do Canal da 

Barrada. A partir deste ponto o traçado mantinha-se inalterado até passar a EM 526. 

Com a intercepção do distribuidor de Monte Novo, a conduta poderia substituir o 

distribuidor, desde que se mantivesse o fornecimento de água às áreas actualmente 

beneficiadas.  

Desta forma minimizávamos o impacte negativo de mais uma estrutura de distribuição, 

tentando conciliar dinamismo de novas utilizações com a possibilidade mais 

económica e ambientalmente vantajosa, materializada através da ampliação de 

estruturas hidráulicas pertencentes ao estado português com reduzido custo, pois não 

será necessário expropriar novas e extensas áreas.  

Em termos ambientais não estaríamos a provocar distúrbios na fauna e na flora já que 

a actual infra-estrutura está em funcionamento á mais de 40 anos estando por isso 

ambientalmente consolidada.  
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3 - CONCLUSÃO 

 Mapa global da área de influência da Conduta em apreço. 

 

 

O mapa apresentado é elucidativo da metodologia e estratégia de intervenção no 

território que em nada tem de funcional e ambientalmente harmonioso.  

O mapa apresenta infra-estruturas duplicadas e a concorrerem entre elas, falta 

integração e aplicação de uma lógica de sustentabilidade de exploração das infra-

estruturas hidráulicas. Num outro contexto nacional seria lógico a rentabilização do 

existente numa perspectiva de complementaridade, em que a mesma infra-estrutura 

poderá registar um elevado grau de utilização se de facto tiver múltiplas funções, neste 

caso de fornecimento de água à agricultura no período de Primavera/Verão e de 

condução de água para Morgavél no período de Outono /Inverno.  

Por outro lado as áreas de intervenção para eventual ampliação da infra-estrutura são 

áreas consolidadas sem impacto significativo na ecologia das áreas atravessadas. Por 

último tratando-se de um investimento do Estado Português seria de esperar, ou não, 

que se evitasse a duplicação de redes de rega que no limite poderão pôr em causa a 

sua viabilidade económica a médio prazo e a realização de investimento redundante. 

Por este conjunto de razões que consideramos relevantes é que esta Associação 

manifesta a sua discordância com o traçado apresentado, solicitando justificação e 
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sustentação técnica para as opções tomadas, dados os impactes negativos inerentes 

às infra-estruturas existentes no aproveitamento Hidroagrícola do Roxo. Pelo exposto 

o nosso parecer é negativo. 

 

Montes Velhos, 2013/05/31 
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1. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS 

A Ligação ao Sistema de Adução de Morgavel , ujo p ojeto de exe ução se e o t a ago a 
em análise, faz parte integrante do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), 

tendo desde sempre sido vista como uma peça fundamental para o desenvolvimento 

estruturante da região. 

Esta Ligação ao Sistema de Adução a Morgavel  destina-se, essencialmente, a fornecer os 

caudais necessários ao bom funcionamento do Sistema das Águas de Santo André 1 (o qual é 

o sistema de abastecimento de água do parque industrial e da região de Sines), não tendo tido 

como objetivo, nem na sua conceção, nem no seu desenvolvimento, a reformulação ou a 

reabilitação das infraestruturas do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo. 

Te do e  o side ação as e essidades i ve ta iadas pelo “iste a das Águas de “a to 
A d é , o siste a agora em apreço foi desenhado com a finalidade de aduzir a Ermidas um 

caudal nominal de 1 m3/s, sendo contudo o volume e a duração anual deste fornecimento 

variável, face ao volume global solicitado anualmente. 

O canal existente no Perímetro de Rega do Roxo, na zona do troço inicial do sistema adutor em 

análise (o distribuidor de Monte Novo), devido às suas dimensões e características, não dá a 

resposta estrutural necessária para o primordial objetivo deste projeto – aduzir água ao 

sistema de adução de Morgavel, pois:  

 tem uma cota de implantação insuficiente - a cota de implantação, na zona 

terminal, é de cerca de 82,5/83,0.  

 

Note-se que a cota do ponto de entrega ao Sistema de Morgavel  é de 

83,4 e que a distância entre a secção terminal do distribuidor de Monte 

Novo e a torre do “istema de Morgavel  é de cerca de 17 km, o que para 

funcionar adequadamente implicaria a existência de energia disponível para 

possibilitar vencer essa distância (os 17km); 

 

 não tem capacidade de transporte adequada – o canal existente, no seu 

extremo de montante, está dimensionado para transportar 1,2 m3/s, mas 

rapidamente passa a valores inferiores a 1m3/s e acresce que, dada a ocupação 

cultural existente na área por ele servida, tem a sua capacidade de transporte 

quase saturada nos meses de maior consumo, o que significa incapacidade para 

aduzir água a outras infraestruturas. 

 

Um órgão de adução conjunta teria pois de ser dimensionado para um 

caudal de 2,2m3/s, ou seja, um acréscimo em cerca de 85%; 

                                                           
1
 Este Sistema tem origens de água próprias, no entanto estas têm vindo a revelar-se insuficientes para 

satisfazer as necessidades de consumo às quais está obrigado. 
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 não é uma infraestrutura facilmente remodelável – quer dadas as sua 

características de base, quer dado o tempo de utilização e o estado de 

conservação da mesma. 

 

De acordo com os estudos efetuados os troços dos canais em apreciação 

não são remodeláveis. Para obter um canal com a capacidade de transporte 

adequada seria necessário uma de duas hipóteses: 

- demolir o existente e construir um novo canal com a secção 

adequada/mas maior o que implica um grau de afetação inicial face à 

precaridade das infraestruturas instaladas;  

- construir novas lajes, utilizando as existente como cofragem, o que 

implicaria uma diminuição da seção útil e consequentemente o aumento da 

altura do canal e da respetiva largura de boca, para o transporte do mesmo 

caudal. 

 

 não tem condições adequadas de traçado para implantação de um adutor em 

conduta, que fosse inserido na faixa de ocupação do canal - como é um canal foi 

implantado para acompanhar as curvas de nível do terreno. 

 

Por outro lado, que o seu traçado é relativamente sinuoso e com pontos de 

passagem obrigatórios, não permitindo a sua otimização em planta.  

 

Acresce, ao atrás referido, que as áreas servidas pelo dist i uido  de Mo te Novo  estão na 

sua maioria ocupadas com culturas permanentes que, para não serem afetadas de modo 

permanente, implicam, obrigatoriamente, o fornecimento quase contínuo de água para a rega, 

durante o período da campanha de rega (sob pena de se ter indemnizar os respetivos 

proprietários) - o que dificulta e torna pouco viável a execução de qualquer obra/intervenção 

que ponha em causa, por um período significativo 2 , o adequado funcionamento das 

infraestruturas existentes. 

Assim, globalmente, verifica-se que esta infraestrutura não apresenta condições técnicas e 

estruturais para contribuir significativamente para a solução de condução dos caudais a aduzir 

na direção de Ermidas, pelo que foi abandonada a sua consideração para esse efeito. 

  

                                                           
2
 A construção das infraestruturas, referenciadas no parecer da AB Roxo como alternativas ao projeto 

em apreciação, tem como prazo de obra um período nunca inferior a 12 meses, ou seja, o 

comprometimento da viabilidade, no mínimo de uma campanha de rega. 
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Convirá ainda ter presente que, no projeto agora em discussão, na adução dos caudais a 

Ermidas, existem grandes restrições de carga piezométrica, uma vez que se pretende não 

utilizar qualquer tipo de bombagem adicional, de modo a conseguir-se assegurar a grande 

mais-valia da solução que se encontra agora em análise: 

 ser totalmente gravítica, minorando, desta forma, os custos 

energéticos/ambientais; 

 permitir colocar a água diretamente a jusante da torre de pressão do sistema 

elevatório (e portanto a montante da adução para Morgavel), não misturando 

os caudais de reforço com a água da bacia do Sado;  

 evitar a bombagem de água do rio Sado, nomeadamente, em períodos com 

fracos caudais circulantes nele (o que atualmente ocorre). 

Unicamente a título indicativo, registe-se que a necessidade de elevar o caudal da cota 

82,50/ 83,0, no final do Distribuidor de Monte Novo, para o aduzi  ao Sistema de Adução de 

Morgavel , para além do custo correspondente à instalação adicional de uma Estação 

Elevatória (com cerca de 395KW de potencia), implicará um consumo anual de energia mínimo 

de cerca de 1.100 Gw/h – a que corresponde um custo de cerca de 66.000 euros/ ano3. 

Refere-se, ainda, que a argumentação atrás apresentada é muito semelhante ao 

esclarecimento já prestado em Maio de 2012, à Associação de Beneficiários do Roxo, em 

resposta à apreciação então produzida, por estes, aos documentos do estudo 

prévio/anteprojeto que lhe foram enviados, para conhecimento e discussão (vide Anexo I). 

 

2. PARTE 1 – IMPACTOS DIRETOS NO APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO ROXO 

As interferências entre o agora projetado e as obras existentes, no perímetro de rega do Roxo 

e que são referidas no texto da AB Roxo, encontram-se inventariadas e tecnicamente 

equacionada a forma de as ultrapassar, nas peças de detalhe do projeto de execução, sendo 

que o projetado não tem qualquer dificuldade acrescida de concretização, é fiável e não 

implica com o normal funcionamento das infraestruturas existentes no terreno, nem constitui 

impedimento da expansão/reabilitação futura daquelas infraestruturas. Como exemplo, 

refere-se que o atravessamento dos canais será feito através de furação horizontal dirigida, 

técnica amplamente utilizada noutras situações semelhantes - na Figura 1 do Anexo II 

apresenta-se o extrato do perfil longitudinal da conduta onde se assinalam estes dois 

atravessamentos.  

No que se refere às diversas questões levantadas sobre o atravessamento das regadeiras pelo 

adutor, e antes de qualquer justificativa técnica sobre qual a metodologia de atravessamento 

das mesmas, é por demais relevante esclarecer, desde já, a questão primordial de todo o 

processo. 

                                                           
3
 Sendo que em ano seco este valor mais que duplica. 
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Em fase de desenvolvimento de projeto a equipa responsável solicitou, por escrito, à AB Roxo 

os elementos referentes a todas as obras que, na fase de reconhecimento de campo e de 

levantamentos topográficos, foi possível identificar. 

A AB Roxo enviou a informação solicitada (vide Anexo III), que ainda assim não permitiu a 

explicitação da totalidade das interferências que interessam sobretudo órgãos de pequena 

dimensão (condutas enterradas DN300/DN400) - aspeto que terá contribuído para sua não 

deteção durante os trabalhos de campo efetuados, a que acresce o facto de algumas delas 

poderem estar desativadas. 

Contudo, constatada a sua existência, por forma a superar estas interseções, que como se 

referiu dizem respeito a interferências com estruturas de pequena dimensão e implicando 

afetações menores, a EDIA propõe adotar a seguinte atuação base: 

a. Fazer um reforço do troço da regadeira diretamente afetado pelas obras; 

b. Fazer a escavação na zona imediata com meios ligeiros e proceder à suspensão das 

tubagens; 

c. Proceder à instalação de elementos de monitorização das tubagens da regadeira, 

durante as obras; 

d. Efetuar a instalação do novo adutor de acordo com o esquema constante da Figura 2 

do Anexo IV, que inclui a implementação de uma laje de proteção/isolamento do 

adutor. 

Tal como se mostra no esquema da Figura 2, já referenciada, dado o pequeno diâmetro das 

tubagens que integram as regadeiras, prevê-se que seja feito um cruzamento desnivelado, 

sendo que o adutor passará sob o existente deixando uma distância entre geratrizes de cerca 

de 0,60m. 

A parte superior do novo adutor, no local de cruzamento será protegida com uma laje de 

betão simples – o que permitirá que atuações posteriores ao nível da regadeira não fiquem 

comprometidas, uma vez que não irão interferir com o adutor a instalar. 

Cada uma destas intervenções é relativamente rápida, pelo que a interferência com o sistema 

ocorre unicamente num curto espaço de tempo. 

Refira-se ainda que, os documentos concursais da EDIA preveem, que sempre e previamente 

ao inicio das obras o Adjudicatário proceda a um levantamento de pormenor do existente, o 

qual para as infraestruturas subterrâneas incluirá sondagens locais e trabalhos de inspeção às 

características atuais das obras presentes no terreno. 

Assim, os receios manifestados no texto, no que se refere à interação entre os dois sistemas 

(por exemplo, dificuldades numa possível ampliação dos canais, afetação da operacionalidade 

das edes, …  ão têm sustentação técnica. 

Pelo que consta do Ponto 1, desta Nota, de igual forma não se consegue acompanhar as 

considerações de filosofia de planeamento e projeto que deste texto da AB Roxo constam. 
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3. PARTE 2 – REDUÇÃO DOS IMPACTES, POTENCIAR A INFRAESTRUTURA 

No âmbito do projeto foram estudadas diversas soluções de obra, nomeadamente as que 

agora são apresentadas pela AB Roxo, e selecionada a que se revelou técnico-

economicamente mais interessante. Dos estudos então efetuados e sobre os esquemas de 

obra apresentados pela AB Roxo tiraram-se os elementos que a seguir se apresentam. 

 

3.1 – ALTERNATIVA A – UTILIZAÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE MONTE NOVO 

Como acima referenciado, dadas as condições de fronteira a satisfazer, não foi possível: 

 Utilizar o distribuidor do Monte Novo que, como já se referiu, não tem 

capacidade de transporte para os caudais conjuntos e a sua cota terminal é de 

cerca de 82,4/83 – não tendo, pois, cota adequada para fornecer água, em 

gravidade, ao sistema de Morgavel - o que obrigaria à construção de uma nova 

estação elevatória e a avultados consumos de energia; 

 A construção de uma nova conduta/adutor que utilizasse o corredor de 

implantação deste distribuidor – que teria de ter um desenvolvimento em 

planta da conduta semelhante ao das infraestruturas de adução existentes, 

implicaria:  

1. Um percurso global superior em cerca de 650 m;4 

2. O comprimento de nova tubagem a instalar seria superior em cerca de 

1400m;5 

3. A instalação de tubagem de um diâmetro superior para permitir a 

passagem dos caudais a transportar para Morgavel e, também, os 

necessários para as áreas já servidas pelo Distribuidor do Monte Novo; 

4. A compatibilização desta obra, com os constrangimentos devidos às 

tomadas de água atuais e á necessidade da sua reposição em 

funcionamento semelhante ao atual; 

5. Paragem de fornecimento de água durante a execução da obra, a qual se 

estima não inferior a um ano, o que inviabiliza as explorações agrícolas 

acarretando sérios prejuízos aos agricultores (como exemplo uma cultura 

permanente corre sérios riscos de se perder). 

                                                           
4
 O traçado das atuais infraestruturas foi condicionado, essencialmente, pela topografia local, visto 

serem infraestruturas em superfície livre. 
5
 Visto que a derivação se teria de efetuar um pouco mais a montante. 
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O projeto em avaliação – para fazer a ligação direta do adutor Roxo-Sado ao Sistema de 

Morgavel – foi estudado com todo o pormenor e tendo em consideração todos os contributos 

fornecidos, por mais de uma equipa técnica, todas exteriores à EDIA, sendo constituída por 

uma conduta de betão com alma de aço, de DN 1200, que derivando do adutor principal, 

termina na base da torre existente, na margem esquerda do Sado, em Ermidas (à cota 83,4), 

junto ao local onde o Sistema de Morgavel tem atualmente o seu início (sendo este 

alimentado, atualmente, através de uma tomada de água, também ela localizada na margem 

esquerda do Sado).  

Recorde-se que os caudais, a aduzir – na solução que se encontra subjacente ao projeto em 

análise - têm de sair do reservatório R1 do “iste a Roxo-Sado (com Nme = 99,8) e de 

transitar ainda no adutor principal do Roxo-Sado (DN 2500/ Q= 7,9 m3/s), durante cerca de 

3000 m, antes de entrar no circuito de adução para reforço de Morgavel6. 

De facto, analisados globalmente todos os diversos esquemas de obra viáveis, constatou-se 

que a hipótese retida é a que, comparativamente à alternativa lançada pela AB Roxo: 

 Permite uma maior integração com as infraestruturas existentes7; 

 Se revelou a, técnico-económica e ambientalmente mais interessante, ainda 

que com maiores custos de expropriação - contudo mesmo estes são 

claramente inferiores ao acréscimo do custo das obras inerentes às restantes 

opções de obra. 

Acresce que, no equacionamento desta Alternativa A pela Associação de Beneficiários do 

Roxo, parece haver um equívoco de base, pois aí se afi a ue a transferência de água para 

Morgavel está prevista para o período de Outono/Inverno, altura em que a distribuição de 

água à agricultura é insignificante . Ta to ua to foi expli itado à EDIA pela Empresa das 

Águas de “a to A d é , o essio á ia do sistema Ermidas/Morgavel, estes pretendem 

receber os volumes a fornecer anualmente, essencialmente, no período Primavera/Verão, 

admitindo unicamente que no mês de pico do consumo agrícola o ritmo de adução seja 

condicionado à capacidade de transporte disponível no sistema global. 

De igual forma e como já referido no início deste documento, o âmbito deste estudo não 

contemplava a análise da conjugação da adução ao Sistema de Morgavel com a 

reabilitação/redimensionamento do Dist i uido  do Monte Novo , nem com a reabilitação 

das áreas de rega beneficiadas por este distribuidor. 

Verifica-se ainda que no esquema enviado consta também um novo reservatório, a localizar na 

extremidade do atual Distribuidor do Monte Novo (R4 da AB Roxo). 

Tendo a utilização do distribuidor do Monte Novo sido abandonada, pela EDIA, a construção 

do reservatório (R4) em linha, no circuito primário, não apresenta qualquer vantagem 

funcional para o sistema agora em análise. Admite-se, contudo, que a construção de um novo 

                                                           
6
 A este troço do circuito corresponde uma perda de carga da ordem dos 2,27m. 

7
 Alguns dos esquemas de obra estudados permitem inclusive que os caudais a fornecer não transitem, 

nem pela albufeira do Roxo, nem pelo canal condutor geral deste aproveitamento hidroagrícola. 
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reservatório, fora da adução primária, e no extremo do Canal do Monte Novo poderá ter 

algum interesse – essencialmente face ao sistema de gestão do sistema de infraestruturas 

atualmente praticado pela AB Roxo – mas tal finalidade está totalmente de fora do âmbito do 

projeto em análise – que é o do reforço do fornecimento de água ao Polo Industrial de Sines. 

Apresenta-se, na Figura 4 do Anexo I, o esquema do Circuito Hidráulico Roxo-Sado, proposto, 

com as respetivas características base e aduções de percurso – as quais resultaram do estudo 

elaborado pelo projetista. 

Para além das questões técnicas relatadas nos parágrafos anteriores, do ponto de vista 

ambiental a alternativa exposta acarreta, só por si, vários impactes adicionais, nomeadamente 

ao nível da fauna existente na área em apreço. 

O projeto agora em análise, sendo uma conduta enterrada, apenas causa efeitos negativos 

sobre o ambiente afetado pelo corredor de intervenção no período de obra. Relembra-se que, 

a EDIA possui instrumentos de obrigação ao Adjudicatário na fase de construção, como seja o 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA), bem como tem nos seus quadros internos técnicos 

especializados em fazer cumprir todos os requisitos ambientais decorrentes da DIA no âmbito 

do acompanhamento ambiental e patrimonial em obra. 

A EDIA ao longo dos últimos anos tem sido confrontada, pelas entidades de tutela, com 

pedidos de eliminação ou alteração, sempre que tecnicamente possível, de infraestruturas em 

canal aberto por adutores enterrados, com intuito de minimizar os efeitos potencialmente 

negativos de barreira e armadilha sobre as espécies de fauna que habitam nas áreas contíguas 

aos projetos do Empreendimento. Quando tal não nos é possível, por dificuldades várias, e 

através da Declaração de Impacte Ambiental (DIA), a EDIA, implementa um conjunto de 

medidas mitigadoras que tentam reduzir a mortalidade e o intransponibilidade das 

infraestruturas pelas diferentes espécies, como sejam a título exemplificativo rampas 

escapatórias nos canais, passagens superiores munidas lateralmente de corredores vegetados 

para encaminhamento de animais de pequeno porte, vedações com caraterísticas particulares 

criadas especificamente para estas infraestruturas, passagens inferiores dimensionadas tendo 

em conta os grupos faunísticos que irão servir, entre outras. 

Quando o parecer da AB Roxo expõe …  julga osà ueà oà efe idoà dist i uido à … à
dimensionado para um caudal de 1,2m

3/sà … àte iaàdeàsof e àu aà ligei aàalte açãoà … .à … àoà
redimensionamento da seção do distribuidor existente para transporte de mais 1m

3
/s. , 

significa a construção de uma nova estrutura com um aumento da seção do canal o que 

pressupõe, nomeadamente, um alargamento da boca do mesmo, alteração esta que terá 

como consequência imediata um agravamento dos impactes ao nível do efeito barreira e 

armadilha sobre a fauna presente, durante toda a vida útil do projeto. Para além destes 

efeitos, e uma vez que a altura útil do canal será igualmente incrementada, esta nova 

infraestrutura terá, cumulativamente, um impacte significativo ao nível do descritor paisagem. 

Recorda-se também, que no decorrer da fase de construção os impactes serão em tudo 

semelhantes, quer estejamos a falar do projeto que a EDIA colocou em avaliação, quer a 

alternativa A proposta pela Associação, uma vez que ambas as soluções terão uma fase de 
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construção, com todas as atividades e respetivos efeitos sobre o ambiente que lhe estão 

associadas. 

Como se evidencia pelo atrás exposto e obstando à redação do parecer da AB Roxo “ … àeà à
redução do seu impacte ambiental. , a utilização das i f aest utu as existe tes o te e o ão 
acarretam nenhuma vantagem ao nível técnico-económico, nem tão pouco mais valias ao nível 

ambiental, pelo contrário, a construção de um canal aberto do ponto de vista dos impactes 

sobre a fauna , paisagem (entre outros), os efeitos serão mais nefastos do que a proposta de 

colocação de uma conduta enterrada, filosofia estas que tem vindo a ser promovida pela 

Comissão de Avaliação em processos anteriores. 

 

3.2 – ALTERNATIVA B – UTILIZAÇÃO DO CANAL DA BARRADA DO ROXO 

Como já acima foi demonstrado, não é técnico-economicamente praticável ampliar as 

infraestruturas existentes – um canal relativamente pequeno, constituído por lajes de betão 

não armadas, com uma idade já assinalável e de capacidade de transporte/secção variável.  

Construir uma nova infraestrutura, em parte utilizando os corredores já mobilizados, para 

servir a AB Roxo e os objetivos agora visados, era possível, mas globalmente não se revelou 

interessante economicamente (quer pelo aumento de diâmetro e do comprimento da 

tubagem a instalar, que acarretava, quer pela necessidade de se refazerem todas as ligações ás 

regadeiras atualmente existentes). 

Pelos motivos ambientais já descritos no ponto anterior, o impacte de se optar pela 

Alternativa B, da AB Roxo, em nada minora os impactes ambientais sobre os diferentes grupos 

faunísticos, quando comparada com a solução proposta pelo projeto da EDIA, contrariamente 

ao exposto no texto da Asso iação ua do efe e Em termos ambientais não estaríamos a 

p ovo a à distú iosà aà fau aà eà aà flo aà j à ueà aà atualà i f aest utu aà … à a ie tal e teà
consolidada.  

Decerto a infraestrutura atual poderá considerar-se ambientalmente consolidada  pela sua 

presença no terreno há mais de 40 anos mas nada é dito quanto à mortalidade de fauna que 

tem ocorrido devido à sua presença. Para além deste facto, caso se opta-se pela Alternativa B, 

da AB Roxo, a obra deixaria de estar ambientalmente consolidada , uma vez que a proposta 

agora apresentada menciona/implica a ampliação e reconstrução da mesma, ou seja alteração 

da estrutura existente e estabilizada. 

 

4. CONCLUSÃO 

A figura apresentada no capítulo 3, parece tentar demonstrar/dar credibilidade às teses que aí 

são apresentadas, porém sem uma análise técnico-económico e ambiental e tentando 

conduzir à conclusão de que o proposto dá origem à existência de uma duplicação de 
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infraestruturas desnecessária e sem fundamento. Pelo atrás exposto, não podemos estar de 

acordo, quer com a metodologia utilizada quer com as conclusões referidas. 

Por ultimo, o parecer da AB Roxo, no seu capítulo 3, apresenta um conjunto de afirmações 

genéricas, que aqui não se comentam pois estas tentam resumir o que constava dos pontos 

anteriores e que já foram devidamente comentados.  

Assim, e pelo exposto, no presente documento, afirma-se que a EDIA já tinha estudado as 

alternativas que integram o parecer da AB Roxo e selecionou aquela que considera ser, de 

modo inequívoco a que permite o cumprimento dos objetivos do projeto e a melhor 

compatibilização dos mesmos com os requisitos técnico-económicos e ambientais em 

equação. 
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ANEXO I  

Esclarecimento à Associação de Beneficiários do Roxo (Maio de 2012) 
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Estudo Prévio do Circuito Hidráulico Roxo-Sado e do Respetivo Bloco 

de Rega 

Análise das questões levantadas pela AB Roxo 

No seguimento do documento recebido, que nos mereceu a melhor atenção, na presente nota 

começa-se por tecer algumas considerações sumárias de enquadramento dos pressupostos do 

estudo e trata-se depois os principais pontos referenciados no documento recebido. 

Considerações Prévias 

Os termos de referência postos a concurso tinham como objeto principal os seguintes estudos: 

- A verificação da forma de funcionamento e da capacidade do Canal Condutor Geral, a 

montante do nó de Xacafre, e estudo da situação/operacionalidade das infraestruturas 

já existentes neste adutor - implicando, designadamente, a necessidade de simulação 

da exploração da Albufeira do Roxo); 

 - O Estudo de adequação do canal existente a jusante do nó de Xacafre, face ao novo 

maior pedido de água em equação, implicando ou o reforço deste ou a construção de 

um novo adutor, tirando partido ou não das infraestruturas atuais; 

 - O Estudo de novos troços de adução seja para os novos blocos, seja para reforço dos 

existentes; 

 - O Estudo de reservatórios de regulação, regularização intermédios e de extremidade;  

 - O Estudo do reforço de água ao Perímetro de Campilhas e Alto Sado (simulação de 

albufeiras e de exploração do sistema com vista á definição do reforço. Neste âmbito 

terá que ser estudado um cenário em que albufeira do Monte da Rocha se mantenha a 

um nível suficientemente alto e adequado à sua integração num aproveitamento das 

áreas confinantes); 

- O Estudo de delimitação, zonamento e infraestruturação da rede de rega para cerca 

de 4000 ha, integrando todas as infraestruturas de elevação, adução e distribuição, 

nomeadamente estações elevatórias e reservatórios secundários; 

 - O Estudo da rede viária e rede de drenagem para benefício da área de rega em 

estudo;  

- O Estudo do sistema de automação e telegestão. 

E foi ainda considerado como objeto de análise a nível de Estudo Prévio a adução ao 

sistema adutor de Morgavél, para abastecimento industrial (Complexo de Sines) e de 

uma área de regadio de cerca de 1000 ha em áreas anexas a este circuito e a 

Reabilitação do Bloco 3 do Perímetro do Roxo (2300 ha).   



 

 

A análise da reabilitação dos restantes blocos do perímetro do Roxo não se encontra 

contemplada. 

Assim e como decorre dos termos de referência deste estudo, definiu-se como seus 

pressupostos base: 

 Que o circuito primário deveria permitir aduzir graviticamente, ou seja, sem recurso a 

estações elevatórias, aos pontos de entrega finais do circuito: 

o  a ligação ao Sistema de Morgavél (cota 83,4); 

o a ligação ao Perímetro de Campilhas e Alto Sado (cota 90,5); 

para reforço das disponibilidades de parte destes aproveitamentos: 

 Que as obras deveriam ser faseáveis e minimizar as interferências com as 

infraestruturas existentes, durante o respetivo período de construção; 

 Que as obras/ investimentos a efetuar deveriam ser otimizados. 

Assim e após várias reuniões de trabalho conjuntas, foi apresentada pelo Consórcio uma Nota 

Técnica onde foram discutidas diversas alternativas de adução e preconizado um cenário que 

foi sendo desenvolvido até à fase de Estudo Prévio – e que foi o objeto da apresentação 

efetuada. 

 

Seguidamente comenta-se as soluções apresentadas no Estudo Prévio, face ao constante quer 

dos termos de referência, quer do documento da AB Roxo. 

 Canal Condutor Geral do Roxo 

Estava previsto reabilitar o Canal e implementar diversas obras para a melhoria do 

funcionamento do mesmo, das quais se destacam: 

 Regularização do pavimento do caminho de acesso e construção de duas passagens a 

vau, 

 Demolição e reconstrução de cerca de 1000 m de canal divididos por 4 troços (em 

consonância com o constante do estudo da Campo d´Água), 

 Tratamento de juntas, 

 Revestimento com membranas, estabilização e contenção de taludes de escavação do 

canal 

 Algumas intervenções a nível de equipamento hidromecânico. 

Tendo em devida consideração o reconhecimento de pormenor efetuado a todo o canal 

condutor geral (no âmbito do presente estudo) - e que ultrapassou largamente o âmbito das 

intervenções pontuais mais prementes - optou-se por integrar, nas atividades a promover, 



 

 

todas estas obras, dispersas por múltiplos locais, e ainda aumentar o desenvolvimento da 

intervenção anteriormente prevista para o Canal, junto ao nó de Xacáfre, sendo que o 

conjunto das intervenções, que pelo seu desenvolvimento e especificidade, estão já estimadas 

em 3 500 000euros. 

 Derivação no Nó de Xacáfre  

O circuito hidráulico primário, inicia-se a jusante do nó de Xacáfre (cota da soleira 100,55) e  

para assegurar o seu funcionamento gravítico, tem de possuir características muito restritivas 

relativamente à cota piezométrica de modo a: 

i)permitir chegar à derivação para Perímetro de Campilhas e Alto Sado (à cota mínima 

90,5) - através do circuito Roxo-Sado. 

ii)possibilitar a adução dos caudais necessários ao sistema já existente de transporte 

de água para a albufeira de Morgável (a cota no ponto de ligação ao circuito é de 83,5) 

- através de derivação uma derivação do circuito Roxo-Sado.  

No que concerne ao circuito hidráulico Roxo-Sado tem-se apenas cerca de 10m de carga 

piezométrica disponível para uma adução (necessariamente gravítica, para a viabilidade e 

sustentabilidade do sistema) com uma extensão de mais de 16 km e com um reservatório 

intercalado (implicando a perda local de cerca de 2,5m) – esta situação é ponto crítico e 

altamente condicionante de todo o sistema e implica, designadamente que: 

1. o início hid áuli o  do circuito seja o mais alto possível; 

2. o percurso  adotado seja o mais curto possível. 

Efetivamente, dado o funcionamento do canal condutor geral do Roxo ser comandado por 

montante e o sistema a estabelecer ser comandado por jusante, na sua interligação é 

e essá io o st ui  u  vola te/ ese vató io  ue pe ita a o te e  as dife e ças de 
caudais inerentes a estes dois tipos de funcionamento. 

Assim, foi prevista a existência de um reservatório (reservatório R1) que tem de ter um dado 

volume útil mínimo, para poder cumprir adequadamente a sua função, e para o qual foi 

estabelecida a cota mínima de 99,8 (Nme). A localização do reservatório R1 foi estudada de 

modo a garantir o menor volume de obra e a menor perda de carga entre o Canal Condutor 

Geral e o Reservatório R1- estando por isso colocado imediatamente a jusante do canal. 

 No local escolhido, as infraestruturas existentes e as demais limitações físicas não permitem a 

construção de um reservatório com um volume útil superior a 50.000m3, volume este, que de 

acordo com os estudos efetuados, é suficiente para garantir a conciliação entre as duas formas 

de comando hidráulico dos adutores aí confluentes. 

Outras localizações foram estudadas, mas nenhuma delas, pelas cotas dos respetivos locais de 

implantação permitia a adoção de uma cota piezométrica de base tão elevada. 

 

 



 

 

 Canal da Barrada Margem Esquerda  

O canal atual (com um caudal de dimensionamento = 2,65 m3/s) não tem, logicamente, 

capacidade para transportar o novo caudal de dimensionamento (Q = 7,9 m3/s) e apresenta 

diversos desníveis (o que, a seguir-se o seu perfil longitudinal, implicaria uma perda de 

piezométrica). Assim, optou-se por, a jusante do reservatório R1, projetar uma conduta em 

betão com alma de aço DN 2500, a qual se desenvolve paralela ao canal em cerca de 1100 m. 

O dimensionamento desta conduta foi feito de modo a, posteriormente, se poder proceder à 

ligação das infraestruturas de rega secundárias aí existentes – ou seja, ser possível a 

eliminação deste troço inicial de canal. 

Durante a fase de Estudo Prévio, foram equacionadas quatro soluções para a instalação em 

planta deste adutor que a seguir se descrevem esquematicamente: 

 Solução 1 - Execução de um canal com a secção adequada aos novos caudais de 

dimensionamento e com o mesmo traçado do existente. Para a sua 

implementação teria de se destruir o canal atual, em parte do traçado ele teria de 

ser elevado e, a sua implementação impedia o regadio, durante a fase de 

construção. 

 Solução 2 - Colocação da conduta DN 2800
8
 dentro do canal da Barrada, tal como 

já executado noutras situações, do perímetro do Roxo (com diâmetros inferiores). 

Considerando as dimensões das duas obras esta solução não é técnico-

economicamente aconselhável pois a conduta tem condicionamentos muito 

gravosos de instalação dentro do canal, pelas dimensões relativas destes, sendo 

que de igual forma, a sua implementação impedia o regadio, durante a fase de 

construção. 

 Solução 3 - Colocação da conduta DN 2800 ao lado do canal, esta situação foi 

estudada e foi abandonada, porque o seu traçado é mais longo do que o traçado 

escolhido e consequentemente conduz a: 

o  maiores perdas de carga, 

o maiores investimentos globais (custos de obra + indemnizações de 

expropriação) 

o  uma interferência significativa com o conjunto das tomadas de água 

existentes neste troço da rede. 

Refira-se que também este traçado conduziria a alguma afetação/ expropriação de 

áreas de Olival - visto que o espaço disponível entre o canal e as plantações não é 

suficiente (este no máximo é de cerca de 10 metros da borda do canal). 

                                                           
8
 Nessa solução, para se ter a mesma perda de carga global, teria de se aumentar o diâmetro da conduta 

de DN2500 para DN2800. 



 

 

 

Na Figura 1 apresenta-se um pormenor do Ortofotomapa do local, onde se 

constata que as plantações estão muito próximas da base do talude do canal – 

dificultando a implantação de qualquer estrutura sem ter de interferir com o 

existente. 

Figura 1 - Zona do Canal da Barrada-ME 

Na Figura 2 apresenta-se o Ortofotomapa desta área, a menor escala, onde se 

constata que as plantações de oliveiras e de amendoeiras se desenvolvem de um 

lado e do outro do canal sempre muito próximas das bases dos seus taludes. 

 Solução 4 - Novo traçado adotado - este traçado, por globalmente ser mais curto, 

permite reduzir em cerca de 1200m o comprimento da conduta (DN2500) e de 

uma redução da perda de carga de cerca de 1 metro - o que é determinante para 

cumprir as restrições de cota piezométrica existentes e implica, naturalmente, 

uma importante economia de obra.  



 

 

 

Figura 2 - Zona do Canal da Barrada–ME com Olival e Amendoal de um lado e do 

outro do mesmo. 

 Acresce que este traçado foi aferido, tendo em consideração as plantações existentes no 

terreno, de forma a minimizar a área a expropriar e as interferências com as infraestruturas de 

rega já instaladas (designadamente, procurando ajustar o traçado, alinhando-o com caminhos 

de exploração, já existentes - o que implica, globalmente, um traçado com maior extensão). 

Em resumo, mesmo contabilizando o preço das expropriações o valor global deste novo 

traçado (Solução 4) é inferior ao anterior (Solução 3), em cerca de 3.000.000€. 

Acresce que houve a preocupação de prever, neste circuito, dois pontos de derivação, de 

modo a possibilitar, em momento oportuno, o desenvolvimento a partir desses pontos de uma 

pequena rede secundária, que possibilite o benefício das áreas atualmente servidas pelo canal 

, neste trecho. 

Assim, posteriormente, será possível colocar fora de serviço este troço de canal, cujos caudais 

do Perímetro do Roxo poderão ser transportados por esta conduta – com evidentes melhorias 

em termos de eficiência hidráulica. 



 

 

Na Figura 3 apresentam-se o traçado proposto e as principais características das 

infraestruturas existentes e das propostas. 

 

 Figura 3- Implantação do Adutor Roxo-Sado na zona do Perímetro do Roxo. 

 Reservatório R2 (ABRoxo) 

Relativamente à colocação de um reservatório (R2) perto da zona de bifurcação para o bloco 

de Rio de Moinhos. O Consórcio estudou várias soluções chegando à conclusão que: 

 a utilidade deste reservatório era marginal, 

 a sua colocação em linha era prejudicial para a piezométrica de funcionamento, do 

sistema primário, pois induzia uma perda da piezométrica de cerca de 10 metros. 

 tinha um custo estimado de cerca de 750.000€. 



 

 

Face a esta situação, o Consórcio Projetista aconselhou a sua não construção, no âmbito do 

sistema primário, propondo, em alternativa, o aumento do volume do reservatório a jusante 

da Estação Elevatória de Rio de Moinhos. 

Cabe aqui uma referência, para o facto de a construção de um reservatório, fora da adução 

primária (de modo a não condicionar a piezométrica – altamente constrangida – da adução a 

jusante), situado nomeadamente no ponto de ligação da futura rede do Bloco 3, ser possível. 

Esta hipótese poderá ser estudada futuramente a quando da concretização da realização do 

projeto de execução da reabilitação do Bloco 3 do Perímetro do Roxo, contudo dificulta a 

adução gravítica a alguns hidrantes deste Bloco. 

 Utilização do Distribuidor do Monte Novo 

 O canal existente, do perímetro de Rega do Roxo (distribuidor de Monte Novo) não tem 

condições de traçado, nem de capacidade de transporte (no seu extremo de montante tem Q= 

1,2 m3/s, mas rapidamente passa a valores inferiores a 1m3/s) para condução dos caudais 

conjuntos a aduzir na direção de Ermidas (o caudal a aduzir em Ermidas é de 1 m3/s), pelo que 

foi abandonado para esse efeito.  

Convirá de novo ter presente que, também na adução a Ermidas, existem grandes restrições 

de carga piezométrica, de modo a conseguir-se assegurar a grande mais-valia da solução – que 

é a de esta adução ser totalmente gravítica - e de permitir ainda colocar a água diretamente a 

jusante da torre de pressão do sistema elevatório (e portanto a montante da adução para 

Morgavél), não misturando os caudais de reforço com a água do Sado e evitando a bombagem 

de água deste rio (o que ocorre atualmente). 

Note-se que a cota terminal do distribuidor de Monte Novo é de cerca 80 (o que é 

incompatível com o ponto de entrega ao Sistema de Morgavél que necessita da cota 83,4), 

acrescendo que o seu traçado, relativamente sinuoso, não permite otimizar a adução. 

Assim, tem-se que o final desta adução se encontra, após a atravessamento do Sado, já na 

margem direita deste, imediatamente a montante da atual adução a Morgavel – implicando a 

cota mínima à chegada de 83,4 e sendo que a distância a percorrer, neste circuito (após a 

derivação do Roxo- Sado), é de cerca de 17 km. 

Recorde-se que os caudais, a aduzir, têm de sair do reservatório R1 (Nme = 99,8) e transitar 

ainda no adutor Roxo-Sado (DN 2500/ Q= 7,9 m3/s), durante cerca de 3000 m, antes de entrar 

no circuito de reforço de Morgavel9. 

Dadas estas condições de fronteira, não foi possível: 

 Utilizar diretamente o distribuidor do Monte Novo (que como já se referiu este não 

tem capacidade de transporte, para os caudais conjuntos, e a sua cota terminal é de 

cerca de 80) – pois não tem também cota para fornecer água, em gravidade, ao 

sistema de Morgavél - o que obrigará à construção de uma nova estação elevatória. 

                                                           
9
 A este troço do circuito corresponde uma perda de carga da ordem dos 2,27m. 



 

 

 A construção de uma conduta que utilizasse o corredor de implantação deste 

distribuidor (neste caso ter-se-ia um desenvolvimento em planta da conduta 

semelhante ao das infraestruturas de adução existentes) implicava: 

6. Um percurso global superior em 650 m;10 

7. Um comprimento de tubagem a instalar que seria superior em cerca de 

1400m.11 

8. Um diâmetro de tubagem superior para permitir a passagem dos caudais a 

transportar para Morgavél e o necessário para as áreas servidas pelo 

Distribuidor do Monte Novo. 

9. Compatibilização dos constrangimentos devidos às tomadas de água 

atuais e á necessidade da sua reposição. 

A solução selecionada – para fazer a ligação direta do adutor Roxo-Sado ao Sistema de 

Morgavél – é constituída por uma conduta de betão com alma de aço, de DN 1200, que 

derivando do adutor principal, termina na base da torre existente (à cota 83,4), na margem 

esquerda do Sado, no local onde o Sistema de Morgavél tem atualmente o seu início (através 

de uma tomada de água, também ela localizada na margem esquerda do Sado).  

De facto, analisados globalmente todos os esquemas de obra em equação, constatou-se que a 

hipótese retida é a que se revelou técnico-economicamente mais interessante, ainda que com 

maiores custos de expropriação, contudo estes são claramente inferiores ao acréscimo do 

custo das obras. 

Como referido no início desta nota o âmbito do estudo não contemplava a análise da 

reabilitação conjunta do Canal do Monte Novo com a adução ao Sistema de Morgavél, nem a 

reabilitação das áreas beneficiadas por este distribuidor. 

 Reservatório R4 (AB Roxo) 

 Tendo a utilização do distribuidor do Monte Novo sido abandonada, a construção do 

reservatório (R4) em linha, no circuito primário, não apresenta qualquer vantagem. 

Contudo, a construção de um reservatório, fora da adução primária, e no extremo do Canal do 

Monte Novo poderá ter algum interesse face ao sistema de gestão atualmente praticado pela 

AB Roxo. 

Seguidamente apresenta-se, na Figura 4 o esquema do Circuito Hidráulico Roxo-Sado, 

proposto, com as respetivas características base e aduções de percurso – as quais resultaram 

do estudo elaborado pelo projetista. 

                                                           
10

 O traçado das atuais infraestruturas foi condicionado, essencialmente, pela topografia loca, visto 

serem infraestruturas em superfície livre. 

11
 Visto que a derivação se teria de efetuar um pouco mais a montante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Esquema do Circuito Hidráulico Roxo-Sado 
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ANEXO II  

Figura 1. Extrato do perfil longitudinal da conduta (perfuração horizontal dirigida)
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ANEXO III  

Correspondência de Projeto entre equipa projetista e AB Roxo
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Luisa Pinto

De: Victor Paulo [op313645e@campodagua.pt]
Enviado: segunda-feira, 17 de Setembro de 2012 16:40
Para: 'Carlos MP Marques'
Assunto: Infra-estruturas afectadas pelo adutor de Morgavél
Anexos: Servicos_Afectados_ABROXO.doc

Viva Carlos Marques 

Na sequência do meu telefonema, junto envio um ficheiro onde indico o que necessitamos para definir os trabalhos a 

realizar pelo empreiteiro nas zonas de atravessamos de canais e condutas. 

Desde já obrigado e um abraço 

Victor Paulo 
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INFRA-ESTRUTURAS DA ABROXO AFECTADAS PELO ADUTOR DE MORGAVÉL 

 

Junto da EN 383 o adutor de Morgavél (traçado a azul) cruza o canal da Barrada a cerca de 

11 m da saída do sifão. 

 

 

 

Nesta secção necessitamos de conhecer a largura do rasto do canal, a altura do canal e a 

largura de boca. 

 

 

 

 

 



 

 

Junto da EN 526 o adutor de Morgavél cruza o distribuidor do Monte Novo na zona da curva e 

quando aquele distribuidor se afasta da EN 526. 

 

 

 

Nesta secção também precisamos de saber a largura de rasto, altura do canal e largura de 

boca. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Junto da descarga terminal do distribuidor do Monte Novo, ligeiramente a montante do sensor 

de nível existe um sifão lateral de segurança. A jusante deste acho que existe uma conduta que 

irá cruzar o adutor de Morgavél (traço interrompido a vermelho. 

 

 

 

 

Necessitamos de saber o diâmetro da conduta e a que profundidade está à saída do canal do 

sifão (início da conduta de descarga). 

 

 

 

Canal do sifão de segurança 

Conduta de descarga 

Verificar se existe uma conduta a 
jusante desta tomada de água? 
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Luisa Pinto

De: Carlos Manuel Pinto Marques [cmarques@abroxo.pt]
Enviado: quinta-feira, 27 de Setembro de 2012 14:35
Para: Victor Paulo
Assunto: Fwd: tomadas e respectivos caudais_DMN
Anexos: TD15 até TERMINAL DMN.jpg

Victor Paulo 

Em anexo mapa com as tomadas de água e respectivo caudal máximo, uma parte das tomadas não 

são usadas, pelo que se for necessário poderemos apresentar unicamente aquelas que são 

usadas. 

Abraço 

-- 

Carlos MP Marques 

Responsável Técnico 

Associação de BenefiBeneficiá riosxo 

Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo 

Telf.932327444 

www.abroxo.pt 



 

 

INFRA-ESTRUTURAS DA ABROXO AFECTADAS PELO ADUTOR DE MORGAVÉL 

 

Junto da EN 383 o adutor de Morgavél (traçado a azul) cruza o canal da Barrada a cerca de 

11 m da saída do sifão. 

 

 

 

Nesta secção necessitamos de conhecer a largura do rasto do canal, a altura do canal e a 

largura de boca. (rasto: 0,70m altura:1,00m largura de boca: 2,70m) 

 

 

 

 

 



 

 

Junto da EN 526 o adutor de Morgavél cruza o distribuidor do Monte Novo na zona da curva e 

quando aquele distribuidor se afasta da EN 526. 

 

 

 

Nesta secção também precisamos de saber a largura de rasto, altura do canal e largura de 

boca. (rasto: 0,39m altura:0,55m largura de boca: 1,49m) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Junto da descarga terminal do distribuidor do Monte Novo, ligeiramente a montante do sensor 

de nível existe um sifão lateral de segurança. A jusante deste acho que existe uma conduta que 

irá cruzar o adutor de Morgavél (traço interrompido a vermelho. 

 

 

 

 

Necessitamos de saber o diâmetro da conduta e a que profundidade está à saída do canal do 

sifão (início da conduta de descarga). Diâmetro: 800 mm; Profundidade: 1,85 mt (terreno 

natural à parte superior da conduta); Da grelha do canal à soleira do descarregador: 1,80m 

 

 

 

Canal do sifão de segurança 

Conduta de descarga 

Verificar se existe uma conduta a 
jusante desta tomada de água? 
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ANEXO IV  

Figura 2. Esquema de proteção do adutor 
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ANEXO 4 – ELEMENTOS DO PROJETO DE EXECUÇÃO ENVIADOS 

 

PROJETO DE EXECUÇÃO DA 

LIGAÇÃO AO SISTEMA DE ADUÇÃO DE MORGAVEL 

SETEMBRO/2012 

 

 

▪ Volume 1 – Memória Descritiva e Justificativa, Setembro de 2012 

▪ Volume 2 – Peças Desenhadas, Setembro de 2012 

▪ Volume 3 – Especificações Técnicas 

▪ Volume 4 – Medições, Lista de Quantidades 

▪ Volume 6 – Plano de Segurança e Saúde e Compilação Técnica 

- Tomo 6.1. – Plano de Segurança e Saúde 

- Tomo 6.2. – Compilação Técnica 

▪ Volume 7 – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição 

 

 

 


