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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA LIGAÇÃO  

AO SISTEMA DE ADUÇÃO DE MORGAVÉL 

PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS 

 

NOTA INTRODUTÓRIA 

 

No presente volume apresentam-se elementos adicionais ao Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) relativo ao Processo de AIA n.º 2648 "Ligação ao Sistema de Adução de Morgavél" 

(Projecto de Execução), cujo proponente é a EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infra-

estruturas do Alqueva, SA., pretendendo dar resposta às solicitações da Agência 

Portuguesa do Ambiente, enquanto Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 

expressas nos Ofícios com as Ref. 27/13/GAIA e 34/13/GAIA que se reproduzem no 

Apêndice 1. 
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ELEMENTOS ADICIONAIS SOLICITADOS PELA AUTORIDADE DE AIA 

Ofício Ref. 27/13/GAIA 

 

1. ADITAMENTO AO EIA 

A. Aspectos Gerais e do Projecto 

1. Deverá ser corrigida a designação da entidade responsável pelo licenciamento do projeto: 

Agência portuguesa do Ambiente, LP. (APA), através da Administração da Região 

Hidrográfica do Alentejo (departamento regional da APA). 

Apresenta-se de seguida a figura e o parágrafo da página 1 do Volume 1, Tomo1 do EIA 

corrigidos. 

 

A entidade licenciadora é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), através da 

Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (departamento regional da APA). 

 

2. A execução do projeto do Circuito Hidráulico de Roxo-Sado tornará possível a 

concretização da ligação ao Sistema de Adução de Morgavél. Deste modo, face às 

interferências que o projeto do Circuito Hidráulico de Roxo-Sado apresenta relativamente 

ao Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo, em especial no Canal Condutor Geral, em 

exploração e concessionado à Associação de Beneficiários do Roxo, e considerando, 

ainda, que a área em causa se encontra fora do EFMA, solicita-se uma clarificação quanto 

ao enquadramento institucional e legal desta operação. 

O conjunto global das obras associadas à execução do Circuito Hidráulico Roxo-Sado, pelas 

valias que lhe estão associadas – nomeadamente a adução de água para o Aproveitamento 
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Hidroagrícola de Campilhas e Alto Sado e para o Complexo Industrial de Sines (sistema 

hidráulico Ermidas/Morgavél) e aumento da área beneficiada por regadio, funções que se 

consideram estruturantes – muito contribuirão para o desenvolvimento da região. 

Considera-se que as ações construtivas previstas no âmbito da execução daquele circuito 

hidráulico em nada interferem com a funcionalidade das infraestruturas concessionadas à 

Associação de Beneficiários do Roxo, permitindo inclusive a melhoria das condições de 

adução de água no atual perímetro do Roxo.  

Salienta-se que no decorrer dos estudos iniciais do EFMA, outras soluções alternativas de 

adução a Ermidas foram equacionadas. Estas soluções, que são também compatíveis com 

o projeto do Sistema de Adução a Morgavél, preveem a adução diretamente do sistema 

primário do EFMA, a montante da barragem do Penedrão, não tendo nenhuma delas 

interferência com as infraestruturas que se encontram concessionadas à Associação. 

Apenas não foram desenvolvidas na altura por não se terem revelado técnica e 

economicamente mais interessantes e porque pesou a importância de promover uma 

solução integrada de adução de água para esta região.  

Refere-se ainda que, a adução de água a Ermidas, para interligação ao Complexo Industrial 

de Sines, se encontra desde sempre integrada no esquema de obras e objetivos a atingir 

com a implementação do EFMA e que foram objeto do Contrato de Concessão a favor da 

EDIA, em outubro de 2007. 

Neste ponto, informa-se que esta questão terá um desenvolvimento mais dedicado no 

âmbito da resposta ao pedido de elementos adicionais do Circuito Hidráulico Roxo-Sado 

(procedimento de AIA nº 2649, onde os esclarecimentos em questão foram também 

solicitados), por forma a ser possível concretizar este projeto (complementar ao do Sistema 

de Adução de Morgavél). Tal como atualmente definido, o Circuito Hidráulico Roxo-Sado 

considera-se parte incontornável e determinante no desenvolvimento integrado e 

sustentável da região. 

B. Factores Ambientais – Situação de Referência, avaliação de impactes, medidas de 

minimização e planos de monitorização 

B.1. Geologia e Geomorfologia (incluindo Tectónica e Sismicidade) 

• Substituir a figura 1.15 atendendo a que a ampliação da área de estudo está em branco; 

De acordo com o solicitado, apresenta-se a Figura 1.15 do Volume 1, Tomo 2. 
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• O texto referente ao Enquadramento Geológico contém algumas inexatidões com 

utilização de denominações erradas ou desatualizadas - e.g. Bacia do Sado vs. Bacia de 

Alvalade; Terciário vs. Cenozoico; minérios metálicos vs. minerais metálicos ou minérios) - 

que deverão ser corrigidas. No mesmo ponto, é afirmado que não existem vestígios evidentes 

de ocorrência de terraços na área de estudo, o que está em conflito com o que está marcado 

no desenho 03 onde se verifica que duas manchas de terraços inferiores abrangem a referida 

área. Esta questão deve ser esclarecida. 

Depósitos fluviais 

No que concerne à presença de terraços fluviais intermédios dentro do perímetro de estudo, 

estes não foram efectivamente identificados durante o reconhecimento de campo efectuado, 

não obstante terem sido cartografados na Folha 42-D da Carta Geológica de Portugal 

datada de 1984. 
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Estes depósitos cartografados com interesse para a área de estudo encontram-se a ladear o 

Barranco do Vale de Pereiro, no trecho confluente com o rio Sado, misturando-se com os 

depósitos aluvionares recentes, cujas características litológicas e texturais se assemelham 

às dos referidos terraços, tendo origem em processos geológicos similares. Acresce-se o 

facto que estes terrenos com elevado potencial agrícola têm vindo a ser explorados para 

este fim, resultando quer numa mistura de terrenos, quer na ocultação dos mesmos devidos 

às sementeiras existentes.  

Mediante o exposto reitera-se que embora cartografados na Carta Geológica de Portugal, 

não foram encontrados vestígios evidentes da presença de terraços fluviais intermédios na 

área de estudo. 

Bacia do Sado Vs. Bacia de Alvalade  

A área de estudo enquadra-se, em termos das grandes unidades 

geológicas/geomorfológicas de Portugal Continental, no trecho inferior da Bacia do Sado, 

não obstante o seu enquadramento hidrogeológico na área afecta ao Sistema Aquífero da 

Bacia de Alvalade. 

Cenozóico vs. Terciário 

Embora o período Terciário integre o Cenozóico, referindo-se às séries cenozóicas ante 

quaternárias, a referência tem sido utilizada por se tratar de um termo bastante identificável 

e aceite pela comunidade científica em geral. 

Minérios metálicos vs. Minerais metálicos ou minérios 

A referência no texto a minérios metálicos refere-se ao facto de se tratar de minerais 

metálicos com viabilidade de exploração, podendo os minérios ser ou não metálicos. 

• Apresentar uma breve caracterização litoestratigráfica, do "Maciço Antigo"; 

Face ao facto da área de estudo não ter interferência com formações litoestratigráficas do 

designado Maciço Antigo nem se identificarem ou cartografarem ocorrências a este 

atribuíveis na área envolvente, afigura-se desnecessária a sua caracterização 

litoestratigráfica. 

• A referência completa de todos os documentos citados (incluindo as Cartas 

Geológicas de Portugal e Notícias explicativas) deve constar no capítulo referente à 

bibliografia. 

A referência bibliográfica em falta é a seguinte: 

Schermerhorn, L.J.G.; Zbyszewski, G.; Veiga Ferreira, O. (1987) – Noticia Explicativa da 

Folha 42-D (Aljustrel), Serviços Geológicos de Portugal, Lisboa. 
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B.2. Recursos Hídricos e Qualidade da Água 

• Propor um plano de monitorização adequado à fase de projeto de execução para o 

acompanhamento da obra da travessia do rio Sado. 

De acordo com o solicitado, seguidamente apresenta-se a proposta de Programa de 

Monitorização da Qualidade Ecológica da Água para a fase de construção. 

Programa de Monitorização da Qualidade Ecológica da Água 

1. Considerações prévias 

O Programa de Monitorização da Qualidade Ecológica da Água que se propõe para a fase 

de construção fornecerá a informação indispensável para avaliação do sucesso das 

medidas de mitigação implementadas. 

No que respeita à fase de construção será avaliada a influência das obras nos ecossistemas 

aquáticos, devendo ser realizada uma amostragem previamente ao início das mesmas e 

durante a realização das obras. 

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 presente EIA. 

Serão 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 serão 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 RHS terá de ser aplicado por 

operador acreditado (INAG ou Environmental Agency, listagem em 

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 detecção dos 

dispositivos legais em vigor. Os métodos laboratoriais e procedimentos de campo deverão 

ser actualizados de acordo com as normas nacionais e internacionais publicadas. 

http://dqa.inag.pt/implementacao_Rios%20e%20Albufeiras.html
http://dqa.inag.pt/implementacao_Hidromorfologia2.html
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Propõe-se a análise, em cada campanha de monitorização, dos parâmetros físico-químicos 

indicados no Quadro 1.1. 

Quadro 1.1 - Parâmetros físico-químicos a monitorizar. 

Físico-químicos 

- Temperatura da água (ºC) 

- Oxigénio dissolvido (mg e % de saturação) 

- Condutividade (µS/cm) 

- 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 efectuada em função do Anexo XXI do Decreto-Lei 

n.º 236/98. 

B.3. Sistemas Ecológicos 

• Apresentar cartografia de eventuais povoamentos de quercíneas a afetar com o 

projeto. 

Remete-se para as respostas ao Ofício com a Ref. 34/13/GAIA, apresentadas no final deste 

documento. 

B.4. Ordenamento do Território e Condicionantes 

• O ElA refere o enquadramento do projeto no PROTA, sem no entanto especificar a base 

estratégica onde o mesmo se enquadra, pelo que esta informação deve ser apresentada. 
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O projecto em avaliação tem como objectivo o transporte de água para o Sistema de 

Adução de Morgavél (que, por sua vez, abastece o a Zona Industrial e Logística de Sines), 

sempre que as disponibilidades próprias deste sistema, no rio Sado e/ou na albufeira de 

Morgavél, sejam insuficientes. Desta forma, e em última análise, o projecto poderá contribuir 

para o “desenvolvimento da plataforma portuária de Sines, consolidando a sua vocação 

ibérica e europeia baseada numa posição geoestratégica privilegiada relativamente ao 

cruzamento de grandes rotas mundiais de transporte marítimo, o qual constitui um factor 

importante para a afirmação internacional do País e da região”, que constitui um dos 

aspectos valorizados pelo PROTA. 

• No que diz respeito à ocupação de solos da REN, deverão ser indicadas as áreas desta 

servidão a ocupar, por tipologia de sistema envolvido, designando o tipo de ocupação. 

Seguidamente apresentam-se os Quadros 1.68 e 1.69 do Volume 1, Tomo 2, do EIA, 

acrescido do tipo de ocupação. 

Quadro 1.68 – Classes de REN dos PDM de Santiago do Cacém e de Aljustrel abrangidas pela 
área de estudo. 

Classes de REN 
Área de estudo 

Tipo de ocupação 
(ha) (%) 

Leitos dos cursos de água (AGU) 2 <1 
Linhas de água e vegetação 

ribeirinha 

Áreas com risco de erosão (ERO) 47 7 
Olivais de regadio, culturas anuais 

de sequeiro 

Zonas ameaçadas pelas cheias 
(CHE) 48 7 

Culturas anuais de sequeiro 

Áreas de máxima infiltração (AMI) 134 20 

Culturas anuais de sequeiro, olivais 

de regadio, áreas urbanas e 

artificializadas 

AMI+ERO 37 6 
Culturas anuais de sequeiro, olivais 

de regadio, olivais de sequeiro 
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Quadro 1.69 – Classes de REN dos PDM de Santiago do Cacém e de Aljustrel abrangidas pela 
área de estudo. 

Classes de REN 
Área de afectação 

da conduta Tipo de ocupação 

(ha) (%) 

Leitos dos cursos de água (AGU) <1 <1 
Linhas de água e vegetação 

ribeirinha 

Áreas com risco de erosão (ERO) 1 1 
Olivais de regadio, montados, 

culturas anuais de sequeiro 

Zonas ameaçadas pelas cheias 
(CHE) 1 <1 

Culturas anuais de sequeiro, culturas 

anuais de regadio, linhas de água e 

vegetação ribeirinha, massas de 

água, olivais de regadio 

Áreas de máxima infiltração (AMI) 4 1 

Culturas anuais de sequeiro, olivais 

de regadio, montados, áreas urbanas 

e artificializadas 

AMI+ERO 1 <1 

Culturas anuais de sequeiro, olivais 

de regadio, olivais de sequeiro, 

linhas de água e vegetação ribeirinha 

 

B.5. Sócio-economia 

• Avaliar se é expectável que as zonas de caça existentes nos concelhos atravessados 

pela conduta possam ser afetadas pela construção da mesma durante a fase de obra; 

A área de estudo insere-se numa zona agrícola fortemente intervencionada com actividade 

humana regular associada aos trabalhos rurais. A perturbação gerada pelas actividades 

construtivas (limitada tempo e progressiva no espaço) não será de índole (acções de 

escavação e aterro) a aumentar de forma substancial a perturbação a que este território está 

habitualmente sujeito. 

Neste contexto, não prevêem impactes adicionais sobre os aspectos socio económicos da 

exploração das zonas de caça existentes na área de implantação da conduta durante a fase 

de obra.  

• Indicar se os equipamentos turísticos existentes e programados/aprovados para a zona 

do projeto são ou não afetados pela construção da conduta; 

Considera-se que os equipamentos turísticos existentes e programados/aprovados para a 

zona do projeto não serão afectados durante os trabalhos construtivos. 
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• Indicar o número de postos de trabalho associados ao projeto na fase de construção; 

As empreitadas a executar no âmbito do EFMA são alvo de concurso. Deste modo, cada 

entidade concorrente apresentará diferentes propostas e, eventualmente, técnicas 

construtivas diferentes. Assim sendo, é impossível prever quantos trabalhadores a entidade 

executante trará consigo e quantos irá contratar (indivíduos) e subcontratar (empresas) ao 

nível da área de estudo. 

No entanto, em fase de projecto de execução estimou-se, face à duração da fase de 

construção (cerca de 12 meses), que seja necessário um número de trabalhadores superior 

a 20. 

• Apresentar a análise das condições de vida da população, designadamente quanto à 

cobertura dos equipamentos coletivos, saúde e segurança na envolvente à área do projeto em 

avaliação e na região; 

No quadro seguinte apresenta-se a cobertura dos estabelecimentos de ensino. 

Quadro 2 – Cobertura dos estabelecimentos de ensino (2011). 

Área Geográfica 
Educação 

 pré-escolar 
Ensino 
básico 

Ensino 
secundário 

Ensino 
superior 

Portugal 6 812 70920 937 300 

Alentejo 546 695 77 20 

Alentejo Litoral 72 93 10 1* 

Concelho de Santiago do 
Cacém

1 15 22 2 1 

Baixo Alentejo 101 135 17 4* 

Concelho de Aljustrel
2 

11 15 
1 0 

Fonte: INE - Ministério da Educação; Min. da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – 2011 

* - dados de 2010 do Min. da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
1
 – Dados recolhidos no site da CM de Santiago do Cacém 

2
 - Dados recolhidos no site da CM de Aljustrel 

Segundo dados recolhidos a partir do site da Câmara Municipal de Aljustrel, a freguesia de 

São João de Negrilhos possui 1 estabelecimento de ensino básico, não existindo nesta 

freguesia estabelecimentos de ensino secundário e de educação pré-escolar. 

Por outro lado, no que respeita o concelho de Santiago do Cacém, segundo dados 

recolhidos a partir do site da respectiva Câmara Municipal, a freguesia de Alvalade possui 1 

estabelecimento de educação pré-escolar, 1 estabelecimento de ensino básico. A freguesia 

de Ermidas do Sado possui apenas 1 estabelecimento de educação pré-escolar/ensino 

básico. 
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No quadro seguinte apresenta-se a cobertura dos equipamentos de saúde, segundo dados 

de 2011 recolhidos do site do INE. 

Quadro 3 – Cobertura dos equipamentos de saúde (2011). 

Área Geográfica Hospitais 

Farmácias e 
postos 

farmacêuticos 
móveis 

Centros de 
saúde 

Portugal 218 3 074 388 

Alentejo 13 342 59 

Alentejo Litoral 1 36 5 

Concelho de Santiago do Cacém  1 11 1 

Baixo Alentejo 3 62 13 

Concelho de Aljustrel 0 6 1 

Fonte: INE - Inquérito aos Hospitais; Estatísticas das Farmácias; Inquérito aos Centros de Saúde - 2011 

Segundo dados recolhidos no site da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, neste 

concelho existem 10 centros de saúde, dois dos quais situados nas freguesias de Alvalade e 

Ermidas do Sado. Existem ainda 9 farmácias, uma das quais situada na freguesia de 

Alvalade. 

Segundo dados recolhidos no site http://www.bejadigital.biz/pt, no concelho de Aljustrel 

existe um Centro de Saúde, que fica situado na sede do concelho, existindo 4 Extensões de 

Saúde, uma por cada freguesia do concelho, 4 farmácias (2 na sede de concelho, 1 na 

freguesia de Ervidel e 1 na freguesia de S. João de Negrilhos) e 2 consultórios médicos na 

freguesia de Aljustrel. 

Ao nível da segurança e protecção civil, existe no concelho de Aljustrel o Serviço Municipal 

de Protecção Civil, situado na freguesia de Aljustrel. Existe ainda o posto da GNR e o 

Serviço de Bombeiros Voluntários de Aljustrel, também na mesma freguesia.  

Por outro lado, no concelho de Santiago de Cacém, existe o Serviço Municipal de Protecção 

Civil, situado na freguesia de Santiago de Cacém. Existe ainda o Serviço de Bombeiros 

Voluntários nas freguesias de Santiago de Cacém, Cercal do Alentejo, Santo André e 

Alvalade. Os postos da GNR estão situados nas freguesias de Santiago de Cacém, Cercal 

do Alentejo, Santo André, Alvalade do Sado e Ermidas do Sado. 

No quadro seguinte apresenta-se o número de bombeiros activos por localização 

geográfica. 



Estudo de Impacte Ambiental da Ligação ao  
Sistema de Adução de Morgavél  

Pedido de Elementos Adicionais 

 

 

 

11 

 

Quadro 4 – Bombeiros (2010). 

Área Geográfica Bombeiros 

Portugal 30 298 

Alentejo 3 231 

Alentejo Litoral 436 

Concelho de Santiago do Cacém  159 

Baixo Alentejo 583 

Concelho de Aljustrel 49 

Fonte: INE - Inquérito ao Ambiente - Acções dos Corpos de Bombeiros - 2010 

 

• Rever os dados constantes nos quadros 1.71 e 1.75 do ponto "1.14.3 Componente 

demográfica" que apresentam algumas discrepâncias face aos constantes no site do INE. 

O quadro 1.71 do Volume 1, Tomo 2, contém dados referentes aos Anuários Estatísticos 

Regionais do Alentejo de 2001 e 2010. Dado que para o ano de 2010 não existem dados 

relativos à população residente nas freguesias de Ermidas do Sado, Alvalade e São João de 

Negrilhos, optou-se por usar, nestas freguesias, os dados referentes ao Recenseamento 

Geral da População – 2011. 

O quadro 1.75 do Volume 1, Tomo 2, contém dados referentes ao Recenseamento Geral da 

População – 2011. 

A discrepância entre valores deve-se ao facto de os resultados definitivos dos Censos 2011 

terem sido publicados posteriormente à realização do EIA. Seguidamente apresentam-se os 

quadros 1.71 e 1.75 corrigidos de acordo com a informação presente no site do Instituto 

Nacional de Estatística (INE). 
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Quadro 1.71 - Evolução da população residente. 

Área Geográfica 
População residente 

2001 2011 

Portugal 10 356 117 10 562 178 

Alentejo 776 585 775 302 

Alentejo Litoral 99 976 97 925 

Concelho de Santiago do Cacém  31 105 29 749 

Ermidas do Sado 2 206 2 020 

Alvalade 2 315 2 098 

Baixo Alentejo 135 105 126 692 

Concelho de Aljustrel 10 567 9 257 

São João de Negrilhos 1 723 1 482 

    Fonte: Anuário Estatístico Regional do Alentejo 2001; INE - Censos 2001 e 2011 

 

Quadro 1.75 - População residente em 2011, segundo os grupos etários. 

Zona Geográfica 

População Residente em 2011 

Total 

Grupos Etários 

0-14 15-24 25-64 
65 ou 
mais 

Portugal 10 562 178 1 572 329 1 147 315 5 832 470 2 010 064 

Alentejo 757 302 102 774 73 753 397 787 182 988 

Alentejo Litoral 97 925 12 413 9 231 52 838 23 443 

Concelho de Santiago do Cacém 29 749 3 661 2 687 16 365 7 036 

Alvalade 2 098 247 190 1 078 583 

Ermidas do Sado 2 020 222 160 1 058 580 

Baixo Alentejo 126 692 16 884 12 659 65 264 31 885 

Concelho de Aljustrel 9 257 1 063 898 4938 2 358 

São João de Negrilhos 1 482 146 144 746 446 

     Fonte: INE, Censos 2011 
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• Apresentar na caracterização da estrutura das explorações agrícolas a idade do 

produtor e a mão-de-obra empregue; 

De acordo com o Recenseamento Geral Agrícola de 2009, os responsáveis jurídicos e 

económicos das explorações agrícolas são esmagadoramente produtores singulares, sendo 

estes maioritariamente autónomos, o que significa que utilizam principalmente mão-de-obra 

familiar. A elevada representatividade da agricultura familiar coexiste, no entanto, com a 

realidade da agricultura mais empresarial, formada pelas sociedades agrícolas que, apesar 

pouco representativas, têm uma grande importância na produção agrícola nacional (ver 

quadro seguinte). 
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Quadro 5 - Natureza jurídica das explorações por SAU 

  Fonte: RA 2009 (INE) 

 

Unidades Territoriais 

Natureza jurídica da exploração 

Produtor singular 

autónomo 

Produtor singular 

empresário 
Sociedades Baldios 

Outras formas de 

natureza jurídica 

Nº de 

Explor. 
Valor (ha) 

Nº de 

Explor. 
Valor (ha) 

Nº de 

Explor. 
Valor (ha) 

Nº de 

Explor. 
Valor (ha) 

Nº de 

Explor. 
Valor (ha) 

Alentejo 37466 909181 1469 360215 3098 838008  1200 162 43784 

Alentejo Litoral 3806 173378 67 20691 303 79224 -- -- 19 2399 

Santiago do Cacém 998 43219 18 4039 74 14295 -- -- 6 221 

Alvalade 87 5893 2 878 20 6069 -- -- 2 11 

Ermidas-Sado 45 4056 3 1047 7 880 -- -- 1 130 

Baixo Alentejo 8465 296708 468 138633 763 198984 -- -- 39 12520 

Aljustrel 328 16253 35 12024 42 10646 -- -- 1 4 

São João de Negrilhos 82 3705 4 207 10 3724 -- -- -- -- 
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Em 2009, a população agrícola total das freguesias não era muito significativa, sendo que 

sofreu uma diminuição face a 1999; cabendo a situação mais gravosa à freguesia de São 

João de Negrilhos (-292 indivíduos) do concelho de Aljustrel, seguida da de Alvalade (-190) 

do município de Santiago do Cacém.  

Os produtores representam aproximadamente 40 % da população agrícola total, sendo 

maioritariamente do sexo masculino (cerca de 80 % dos produtores em todas as unidades 

territoriais).  

O conhecimento e avaliação do nível de instrução são determinantes nas opções 

socioeconómicas de desenvolvimento de qualquer região. Do grau de qualificação da 

população depende a capacidade de resposta e nível de mão-de-obra disponível numa 

região, capaz de dar resposta às necessidades laborais exigidas e também constituir um 

elemento de atracção de novos investimentos e desenvolvimento económico. 

O território alentejano continua a caracterizar-se pela conjugação de uma estrutura 

populacional envelhecida e por um baixo nível escolar, situação desfavorável face à média 

nacional. 

De facto, constata-se que o grupo dos produtores agrícolas se encontra fortemente 

envelhecido, denotando-se que a classe etária preponderante é a dos 65 e mais anos. No 

entanto, verifica-se que em comparação com os dados do RGA de 1999, só a NUTS III do 

Baixo Alentejo apresenta um aumento dos produtores singulares com idade igual ou 

superior a 65 anos, tendo-se observado, de uma maneira geral, a diminuição dos efectivos 

nessa classe etária ao longo do tempo. 

Relativamente aos níveis de instrução, o ensino básico é o que assume maior importância, 

com valores percentuais na ordem dos 70 % nas freguesias de Alvalade e São João de 

Negrilhos. 

No que respeita ao “tempo de actividade agrícola” cumpre referir que num período de 10 

anos (entre 1999 e 2009) registou-se um decréscimo de cerca de 4,5 % de produtores da 

região do Alentejo que se dedicavam a tempo inteiro à actividade agrícola, passando a 

dedicar-se apenas a tempo parcial. Esta tendência também se verifica na zona do Alentejo 

Litoral, embora com menor significado (cerca 1,4 %). Contudo, no concelho de Santiago do 

Cacém verifica-se uma tendência inversa, uma vez que houve um aumento de 

aproximadamente 5 % de produtores que passaram a dedicar-se integralmente à actividade 

agrícola. Esta tendência é mais expressiva na freguesia de Alvalade onde se verifica um 

aumento de cerca de 40 % de produtores que se dedicam à actividade agrícola em 

exclusividade. Na freguesia de Ermidas houve, no entanto um decréscimo de produtores a 

dedicarem-se em exclusividade à agricultura, contrariando o panorama do concelho de 

Santiago do Cacém. 
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A zona do Baixo Alentejo segue a tendência da região do Alentejo, verificando-se um 

decréscimo dos produtores associados à actividade agrícola a tempo total.  

Em suma, a maior parte dos produtores assume em 2009, predominantemente, a actividade 

agrícola a tempo parcial (com ênfase, em termos concelhios, para o município de Santiago 

do Cacém e Aljustrel (84 %) e em termos de freguesias, para a de Ermidas-Sado (73 %). A 

tempo completo, o maior quantitativo corresponde à freguesia de Alvalade, com cerca de 

45 % dos produtores a dedicarem-se, em exclusivo, à agricultura. 

No que concerne à actividade remunerada exterior à exploração agrícola, verifica-se que as 

unidades territoriais onde o número de produtores singulares apresenta valores mais 

significativos (análise inter e intra concelhia) são a freguesia de Ermidas-Sado (Santiago do 

Cacém), o concelho de Aljustrel e a respectiva freguesia, com quantitativos acima dos 30 % 

(ver quadro seguinte). 
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Quadro 6 - Principais características dos produtores nas unidades territoriais analisadas. 

Principais Características 
dos Produtores Singulares 

Alentejo Alentejo Litoral 
Santiago do 

Cacém 
Alvalade Ermidas-Sado Baixo Alentejo Aljustrel 

São João de 
Negrilhos 

População Agrícola familiar 92740 9637 2520 231 132 22484 961 223 

Produtores 38935 3873 1016 89 48 8933 363 86 

Idade 

15 - 24 93 3 -- -- -- 27 1 -- 

25 – 34 anos 949 98 29 6 1 297 10 3 

35 – 44 anos 2966 301 83 8 9 839 39 7 

45 - 54 anos 6152 677 156 14 8 1612 90 23 

55 - 64 anos 8612 882 222 28 11 1975 90 20 

>=65 anos 20163 1912 526 33 19 4183 133 33 

Nível de Instrução - proporção (%) 

Superior 7,35 6,43 6,10 10,11 8,33 7,91 10,19 8,14 

Secundário/Pós secundário 6,70 5,99 6,50 6,74 12,50 7,03 6,34 3,49 

Básico 65,67 59,80 62,40 69,66 60,42 64,78 70,80 73,26 

Nenhum 20,28 27,78 25,00 13,48 18,75 20,27 12,67 15,12 

Tempo de actividade agrícola (%) 

>0 a <25% 47,97 32,89 30,02 15,73 25,00 46,89 46,01 46,51 

25 a <50% 22,22 23,52 26,57 22,47 25,00 19,44 14,60 12,79 

50 a <75% 10,21 16,58 14,67 8,99 16,67 10,02 3,86 2,33 

75% a <100% 7,84 12,75 12,60 7,87 6,25 9,18 10,19 4,65 

Tempo completo 11,76 14,25 16,14 44,94 27,08 14,46 25,34 33,72 

Tempo parcial 88,24 85,75 83,86 55,06 72,92 85,54 74,66 66,28 

Actividade exterior remunerada 

Produtores singulares (n.º) 11.142 1.020 262 26 17 2.816 131 27 

 Fonte: RA 2009 (INE) 
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Quadro 7 – Produtores agrícolas singulares com 65 e mais anos, e do sexo feminino. 

Unidades Territoriais 

Total de Produtores 
Singulares 

Produtores singulares 
com idade => 65 anos  

Produtores singulares 
do sexo feminino 

N.º N.º N.º 

Alentejo 38935 20163 8460 

Alentejo Litoral 3873 1912 843 

Santiago do Cacém 1016 526 208 

Alvalade 89 33 19 

Ermidas-Sado 48 19 8 

Baixo Alentejo 8933 4183 1998 

Aljustrel 363 133 74 

São João de Negrilhos 86 30 18 

Fonte: RA 2009 (INE) 

 

• Apresentar a caracterização da atividade pecuária, designadamente em regime 

extensivo; 

Relativamente à actividade pecuária, pode constatar-se a sua presença em grande parte 

das explorações, embora não seja possível determinar se os diversos tipos de efectivo 

existem, em cada exploração, de forma isolada ou em simultâneo.  

É possível constatar que nas explorações agrícolas com efectivo animal, predominam o 

efectivo avícola e o ovino quer no âmbito regional, sub-regional, quer inter ou intra 

concelhio. Na freguesia de Alvalade, Santiago do Cacém, assumem também importância as 

explorações que possuem efectivo bovino. 

As explorações com caprinos e equídeos ostentam alguma importância ao nível dos 

concelhos de Santiago do Cacém e Aljustrel, embora nas freguesias em análise, estas não 

possuam representatividade. O maior número de explorações com efectivo suíno e coelhos 

ocorre no município de Santiago do Cacém, o qual representa 23,8 % e 35 % do total de 

explorações da sub-região do Alentejo Litoral.  

Ressalve-se o decréscimo generalizado do número de explorações com efectivo animal em 

todas as unidades territoriais, de 1999 para 2009. 

Em termos de efectivo pecuário, de acordo com o quadro infra apresentado, predominam as 

explorações agrícolas ao nível dos ovinos e do efectivo de bovinos. No caso dos bovinos, é 

de prever um regime de exploração intensivo e/ou semi-intensivo, não havendo 
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possibilidade de determinar quantas explorações praticam produção extensiva. Seguem-se 

suínos e caprinos, sendo que o restante efectivo é representado por aves e, a um nível 

residual, por equídeos, coelhos e colmeias. 

Em termos nacionais, a produção bovina tem maior expressão no Alentejo, que conta com 

39 % do efectivo nacional, quase exclusivamente dirigido para a produção de carne, 

seguindo-se as regiões do país predominantemente leiteiras - Entre Douro e Minho e 

Açores, que no seu conjunto concentram mais de 2/3 do efectivo leiteiro de Portugal. 

Nas freguesias em análise a incidência dos coelhos, equídeos e colmeias é praticamente 

inexistente, ao invés dos bovinos e ovinos que são os mais representativos. 

Quadro 8 - N.º de explorações agrícolas com Efectivos animais. 

Espécie 
animal 

Alentejo 
Alentejo 
Litoral 

Santiago do 
Cacém 

Alvalade 
Ermidas-

Sado 
Baixo 

Alentejo 
Aljustrel 

São João de 
Negrilhos 

Bovinos 4478 906 203 33 13 964 66 8 

Suínos 3010 911 217 9 5 877 35 6 

Ovinos 9553 1052 285 16 20 2405 95 15 

Caprinos 2887 373 95 3 5 658 32 7 

Equídeos 2356 367 77 4 4 620 34 3 

Aves 10319 1981 513 24 8 1919 99 23 

Coelhos 1515 323 114 1 -- 66 4 -- 

Colmeias e 
cortiços 

povoados 
714 78 11 -- -- 240 2 -- 

Fonte: RA 2009 (INE) 

Quadro 9 - Efectivos animais (n.º) das explorações agrícolas. 

Espécie 
animal 

Alentejo 
Alentejo 
Litoral 

Santiago do 
Cacém 

Alvalade 
Ermidas-

Sado 
Baixo 

Alentejo 
Aljustrel 

São João de 
Negrilhos 

Bovinos 614463 80811 19818 6360 1721 124184 8080 1662 

Suínos 848395 106121 38615 263 619 101072 1679 38 

Ovinos 1136480 127654 34166 2744 1851 401464 17412 1436 

Caprinos 114007 12065 2258 50 238 34485 1167 491 

Equídeos 12561 1289 284 12 8 3024 186 5 

Aves 3539974 48090 12342 782 357 88415 3016 487 

Coelhos 29610 2416 924 7 -- 458 83 -- 
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Espécie 
animal 

Alentejo 
Alentejo 
Litoral 

Santiago do 
Cacém 

Alvalade 
Ermidas-

Sado 
Baixo 

Alentejo 
Aljustrel 

São João de 
Negrilhos 

Colmeias e 
cortiços 

povoados 

41621 7046 912 
-- -- 

15991 116 
-- 

Fonte: RA 2009 (INE) 

 

• Apresentar a análise de impactes na socio economia através da ponderação para o 

fator em análise da ocupação de uma área de concessão mineira, pela tipologia de projeto em 

avaliação; 

O projecto alvo do EIA corresponde a uma conduta de adução de água, enterrada. 

Essa mesma conduta, conforme pode ser verificado na Figura 1.20 (página 34 do Tomo 2 

do Volume 1) do EIA, intersecta uma área para a qual existe um “Contrato de prospecção e 

pesquisa” o que, desde logo, não corresponde exactamente a uma concessão mineira, no 

sentido da sua exploração. 

De todo o modo, caso venha em algum momento a ocorrer exploração mineira no local, a 

mesma – face às características geológicas da área – ocorrerá sempre em profundidades 

significativas, através de galerias e túneis. 

Desta forma, o projecto em apreço não se constituirá nunca como um qualquer tipo de 

constrangimento a uma eventual exploração mineira na região. 

Por outro lado, o transporte de água a efectivar pelo projecto e o seu dimensionamento não 

prevêem o fornecimento de água à indústria extractiva, no seu local de implementação. 

Como tal, uma eventual concessão mineira não deverá beneficiar de fornecimento de água 

directamente providenciado pelo projecto em análise. 

Deste modo, os impactes do projecto, ao nível socioeconómico, para a área onde existe um 

“Contrato de prospecção e pesquisa” e onde poderá futuramente vir eventualmente a existir 

uma concessão mineira, são nulos. 

 

• Apresentar a avaliação de impactes a nível nacional tendo em atenção que o objetivo 

principal da infra-estrutura em análise é o reforço de abastecimento de água ao Complexo 

Industrial de Sines, considerado estratégico a nível nacional; 

Na fase de exploração, a conduta adutora efectuará a ligação do Circuito Hidráulico 

Roxo-Sado (EFMA), que aduz água de Alqueva a partir albufeira do Roxo, ao Sistema de 

Adução de Morgavél (Águas de Santo André), reforçando o fornecimento de água ao Pólo 

Industrial de Sines através dos contributos da bacia hidrográfica do Guadiana.  
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O Pólo Industrial de Sines é uma vasta plataforma industrial adjacente ao porto de águas 

profundas de Sines, com mais de 2000 ha para a instalação de empresas e dotada de bons 

acessos e infra-estruturas básicas de forma a apoiar o transporte oceânico, rodoviário, 

ferroviário e aéreo que se cruza no espaço português. Tendo em conta a importância 

nacional deste pólo, considera-se que o impacte desta acção no descritor socioeconómico 

será, desta forma: 

Sentido valorativo Positivo / Negativo 

Tipo de ocorrência Directo / Indirecto 

Duração Temporário / Permanente 

Probabilidade de ocorrência Certo / Provável / Improvável 

Âmbito espacial Local / Regional / Nacional 

Desfasamento no tempo Imediato / Médio prazo / Longo prazo  

Reversibilidade Irreversível / Reversível  

Significado Pouco significativo / Significativo / Muito significativo 

Magnitude Reduzido / Médio / Elevado 

 

• Ponderar de acordo com as necessidades de fornecimento de água ao complexo 

industrial de Sines, os impactes expectáveis para o cenário de escassez de disponibilidades 

hídricas e respetivas medidas de minimização. 

Relembra-se que a Ligação ao Sistema de Adução de Morgavél foi precisamente previsto 

para suprir a escassez hídrica que atualmente já se verifica, servindo de reforço aos 

recursos explorados, sem que os mesmos venham a ser desativados. 

O abastecimento de água a garantir no âmbito do EFMA encontra-se priorizado de forma a 

garantir em, primeira instância, o abastecimento público, depois o abastecimento industrial 

e, por fim, a beneficiação agrícola. Dados os volumes armazenados na albufeira de Alqueva 

e demais reservatórios intermédios da rede primária do EFMA, em caso de seca prolongada 

o abastecimento encontrar-se-á garantido em todas estas valências por um período mínimo 

de três anos. Num cenário extremo, onde de facto que venha a verificar escassez de água, 

os volumes disponibilizados para abastecimento sofrerão rateio, atendendo à sequência de 

prioridades referida. Atendendo a que são os perímetros de rega aqueles que maior volume 

de água consomem, o fornecimento de água para consumo humano e fins industriais (e, por 

conseguinte, ao complexo industrial de Sines) estará sempre garantido. 
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• Apresentar medidas de minimização para os impactes negativos, e/ou de potenciação 

dos impactes positivos para o fator Sócio economia. 

Tal como referido no sub-capítulo 1.1 do Tomo 4, Volume 1 do EIA, as medidas de 

minimização apresentadas em sede de EIA “visam restabelecer a situação o mais próximo 

possível do seu estado inicial, antes da perturbação, através da redução e/ou eliminação 

dos impactes negativos mais significativos susceptíveis de ocorrer, bem como evitar o 

surgimento de outros impactes indirectos não desejáveis. De acordo com as características 

do projecto hidráulico, foram contempladas as medidas de minimização de impactes 

susceptíveis de ocorrer nas fases construção e exploração.” 

Ainda, no Tomo 4, Volume 1 do EIA, capítulo 4, refere-se que foram “propostas as medidas 

de minimização de impactes consideradas adequadas – e que foram, naturalmente, 

especialmente dirigidas aos impactes de maior significância” (..) e “Assim, optou-se por 

considerar apenas os impactes significativos nesta análise, uma vez que o projecto não 

gerará impactes muito significativos, sendo pois aqueles os passíveis de comprometer a 

viabilidade ambiental deste projecto. De facto, apenas os impactes negativos significativos 

ou muito significativos poderão pôr em causa valores relevantes analisados nos diversos 

descritores tratados no presente Estudo.”. 

Dado que, por um lado, as medidas foram propostas no sentido de minimizar os impactes 

negativos significativos do projecto, e por outro, não foram identificados impactes negativos 

significativos no descritor socioeconómico, não se averigua pertinente proceder a essa 

análise nesta fase. 

Acresce que quaisquer medidas de potenciação dos impactes positivos para o descritor 

socioeconómico fariam sentido no âmbito da política de expansão e funcionamento do Pólo 

Industrial de Sines, empreendimento cuja análise está fora do âmbito do presente EIA. 
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2. RESUMO NÃO TÉCNICO 

O Resumo Não Técnico deverá ser reformulado de modo a integrar os elementos adicionais ao 

EIA, acima solicitados, e ainda nos seguintes pontos: 

– Referir que o ElA estará, também, disponível para consulta, na CCDR Alentejo;  

– Corrigir a designação da entidade responsável pelo licenciamento do projeto que é a 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), através da Administração da Região 

Hidrográfica do Alentejo (departamento regional da APA).  

– Indicar as freguesias afetadas pelo projeto;  

– Apresentar os fluxos rodoviários previstos e n.º previsível de camiões a utilizar;  

– Apresentar informação sobre os fatores ambientais Geologia, Geomorfologia e 

Recursos Minerais;  

– Identificar e cartografar as habitações, eventualmente, afetadas pelo projeto;  

– Identificar usos existentes que poderão, igualmente, ser afetados pelo projeto;  

– Descrever, com maior rigor, as medidas previstas para evitar, reduzir ou compensa, os 

impactes decorrentes da implantação do projeto;  

– Apresentar, em escala adequada, cartografia com a localização das varias 

infraestruturas que constituem o projeto, localização das áreas destinadas a estaleiros 

e depósito de material sobrante.  

O novo RNT deverá ter uma data actualizada. 

O Resumo Não Técnico (RNT) foi reformulado de acordo com o pedido de elementos 

adicionais da Autoridade de AIA e é apresentado em volume autónomo, com a data de 

Março de 2013. 

Refere-se que, no que respeita à representação cartográfica da localização das várias 

estruturas que constituem o projecto, o Projecto de Execução não define, à partida, as 

zonas de depósito definitivo de materiais sobrantes, no entanto, a escolha destes locais 

deverá atender às condicionantes que deverão ser observadas pelo empreiteiro e que se 

explicitam no Desenho 02 do Sistema de Gestão Ambiental (SGA), Volume 1 dos Relatórios 

Técnicos. Este desenho sintetiza as principais condicionantes à localização de estaleiros e 

deposição de terras sobrantes, à escala 1:25 000, que estão descritas no SGA. Estes locais 

carecem igualmente de autorização do Dono de Obra na fase de construção. 
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Ofício Ref. 34/13/GAIA 

Caracterização da situação de referência 

• Identificação das áreas de povoamento de quercíneas que irão ser afectadas pela 

conduta; 

Tal como referido no sub-capítulo 1.3.2 do Tomo 2 do Volume 1 do EIA, consideram-se na 

classe de uso do solo “áreas de montado” os espaços florestais em que a espécie arbórea 

dominante é a azinheira e/ou o sobreiro, independentemente do uso e/ou estado do 

sub-coberto. Na definição desta classe considerou-se ainda o constante do 

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho, relativamente às densidades mínimas definidas 

para povoamentos de quercíneas. A maior parte das áreas de montado da área de estudo 

apresentam um sub-coberto arbustivo escasso, de baixa cobertura dominado por cistáceas. 

Na grande maioria dos montados, as espécies herbáceas apresentam maior dominância e 

cobertura, sendo as formações dominantes ao nível do sub-coberto; 

A cartografia com representação das áreas de montado a afectar com o projecto 

corresponde à Carta de Usos do Solo, Desenho 02 do Volume 2 do EIA. 

 

• Indicação do número de exemplares de quercíneas a abater em montado, no biótopo 

“culturas arvenses com azinheiras dispersas” e em situação de povoamento; 

Estima-se que seja necessário o abate de 140 quercíneas em áreas de montado e de 60 

quercíneas em culturas arvenses com azinheiras dispersas. 

 

• Apresentação da ocupação cartográfica dos exemplares de azinheira/sobreiro a abater 

e das manchas de povoamento/montado com o projecto em análise; 

Apresenta-se no Desenho 01 a localização Quercus sp. na área do projecto. 

 

Análise de impactes e medidas de minimização 

• Apresentação de medidas de minimização e de compensação pelo abate de 

quercíneas. 

Relativamente a medidas de minimização, destacam-se as seguintes, que se encontram 

listadas no Sistema de Gestão Ambiental (SGA), Volume 1 dos Relatórios técnicos do EIA: 

(Anexo I do SGA) 
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“FO 1: A localização dos estaleiros deverá permitir a salvaguarda do maior número de 

vertentes ambientais possíveis: 

 A localização destas infra-estruturas não é permitida em povoamentos de 

sobreiro ou azinheira. É proibida qualquer operação que mutile ou danifique 

exemplares de sobreiro ou azinheira, ainda que dispersos, bem como 

quaisquer acções que conduzam ao seu perecimento ou evidente 

depreciação (como sejam a remoção de terra vegetal ou mobilizações de 

fundo do solo); 

FO 2: As acções de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal deverão 

ser reduzidas ao mínimo indispensável à execução dos trabalhos, devendo as 

áreas a intervencionar ser delimitadas por piquetagem e/ou por sinalização bem 

visível, permitindo a verificação imediata da área de intervenção. As árvores não 

podem ser cortadas ou danificadas para além dos limites marcados e o 

equipamento não poderá ser operado para além daqueles limites sem autorização 

expressa dos técnicos de acompanhamento ambiental da empreitada. As áreas 

onde se proceder à decapagem devem ser claramente identificadas.  

FO 3: Deverão ser mantidos, sempre que tecnicamente possível, os exemplares arbóreos 

existentes a compartimentar a paisagem, nomeadamente junto aos caminhos e nos 

limites das propriedades. 

FO 4: Deverá ser evitado o abate de árvores (sobretudo de quercíneas). Caso não seja 

tecnicamente possível, o Adjudicatário deverá sempre contabilizar e registar os 

exemplares abatidos e identificar a sua localização em cartografia. 

FO 5: Em caso de abate de azinheiras ou sobreiros, deverá ser efectuada a sua cintagem 

prévia com tinta branca indelével. 

FO 6: O abate de árvores deve ser feito por corte raso com motosserra, devendo o cepo 

das árvores apresentar-se liso e plano. Nos casos em que, pela natureza da obra, 

não é possível a manutenção do cepo no solo, poderá ser realizada a 

desarborização por arranque.” 

(Anexo II do SGA) 

“ - Deverá ser presente ao Dono da Obra uma listagem das quercíneas abatidas, com a 
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localização respectiva.  

 - Deverá ser garantida a compensação das quercíneas abatidas nas áreas de montado, 

sempre que possível na contiguidade das áreas afectadas e em proporção similar.” 

Atendendo ao direito de propriedade vigente na envolvente da área de implantação do 

projeto e limitação em termos de áreas sobrantes disponíveis para plantação (por 

compensação dos exemplares abatidos), encontra-se prevista a seguinte conduta (tal como 

referido no Tomo 4, Volume 1 do EIA): Deverá ser assegurada a reposição dos exemplares 

de quercíneas abatidos durante a empreitada, sempre que possível na contiguidade das 

áreas afectadas, numa proporção similar, mediante o acordo prévio entre o proponente e os 

proprietários dos terrenos a intervir. 

Os termos e grau de implementação desta medida estarão pois dependentes da autorização 

por parte dos proprietários. 
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