EDIA
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA

LIGAÇÃO AO SISTEMA DE ADUÇÃO DE MORGAVÉL

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
RESUMO NÃO TÉCNICO
ABRIL, 2013

ÍNDICES

Estudo de Impacte Ambiental da Ligação ao
Sistema de Adução de Morgavél
Resumo Não Técnico

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA LIGAÇÃO
AO SISTEMA DE ADUÇÃO DE MORGAVÉL

ÍNDICE DE VOLUMES

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
RESUMO NÃO TÉCNICO

I

Estudo de Impacte Ambiental da Ligação ao
Sistema de Adução de Morgavél
Resumo Não Técnico

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA LIGAÇÃO
AO SISTEMA DE ADUÇÃO DE MORGAVÉL
RESUMO NÃO TÉCNICO

ÍNDICE
TEXTO
Pág.
1

O QUE É O RESUMO NÃO TÉCNICO ........................................................................... 1

2

QUEM PROPÕE E QUEM LICENCIA O PROJECTO .................................................... 2

3

PORQUE É NECESSÁRIA A LIGAÇÃO AO SISTEMA DE ADUÇÃO DE MORGAVÉL 3

4

ONDE SE LOCALIZA O PROJECTO ............................................................................. 4

5

COMO É O PROJECTO ................................................................................................. 5

6

QUAIS SÃO OS ELEMENTOS AFECTADOS PELO PROJECTO ............................... 10

7

O BALANÇO FINAL ..................................................................................................... 17

FIGURAS
FIGURA 1 -

Enquadramento Regional

FIGURA 2 -

Ligação ao Sistema de Adução de Morgavél

II

TEXTO

Estudo de Impacte Ambiental da Ligação ao
Sistema de Adução de Morgavél
Resumo Não Técnico

1 O QUE É O RESUMO NÃO TÉCNICO
O presente documento faz parte do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) referente ao
Projecto de Execução da Ligação ao Sistema de Adução de Morgavél, tendo este estudo
sido realizado entre Abril e Outubro de 2012.
O Resumo Não Técnico é um documento síntese, adaptado para divulgação do projecto e
dos principais impactes ambientais associados, na fase de participação do público (consulta
do público). Este documento reproduz sucintamente os aspectos mais relevantes do EIA,
numa linguagem não técnica e de acordo com os critérios de boa prática definidos para a
sua elaboração no Anexo III da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e actualizados em 2008
no sítio da internet da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
No caso de pretender obter informações mais aprofundadas sobre os efeitos que o presente
projecto poderá ter sobre o ambiente, deverá consultar o EIA que se encontra disponível nas
Câmaras Municipais de Aljustrel e de Santiago do Cacém, na Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) e na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
(CCDR-Alentejo).
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2 QUEM PROPÕE E QUEM LICENCIA O PROJECTO
A EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A. constitui o
proponente do projecto.
O Projecto de Execução foi elaborado pelo consórcio formado pelas empresas Campo
d’Água – Engenharia e Gestão, Lda. e AQUALOGUS - Engenharia e Ambiente, tendo o
Estudo de Impacte Ambiental sido elaborado pela empresa AQUALOGUS - Engenharia e
Ambiente.
A entidade licenciadora do projecto em questão é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
(APA), através da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (departamento regional
da APA).

EIA da Ligação ao
Sistema de Adução de
Morgavél

Proponente:
EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva

Entidade licenciadora:
APA/ARH – Alentejo
Elaboração EIA:
AQUALOGUS

Projectista:
AQUALOGUS / CAMPO D’ÁGUA
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3

PORQUE É NECESSÁRIA A LIGAÇÃO AO SISTEMA DE ADUÇÃO DE
MORGAVÉL

A conduta de ligação agora em avaliação está integrada no Circuito Hidráulico Roxo-Sado
do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva, um projecto mais amplo, da
responsabilidade da EDIA, e que tem como objetivo a beneficiação hidroagrícola de cerca
de 5000 ha de terrenos, nos concelhos de Aljustrel e Santiago do Cacém, e o reforço de
água ao Pólo Industrial de Sines.
A conduta adutora de ligação em estudo, e que concretiza o reforço a Sines, terá início no
adutor Roxo-Sado (também pertencente ao Circuito Hidráulico acima referido), a Norte da
povoação de Montes Velhos, e desenvolve-se na margem direita da ribeira do Roxo até
próximo da povoação de Ermidas, onde, a Sul, cruza o IC1 e o rio Sado até à infra-estrutura
que concretiza a ligação ao Sistema de Adução de Morgavél.
A água a transportar será captada na albufeira do Roxo (a qual receberá reforços de água
de Alqueva), seguindo depois pelo Canal Condutor Geral do Aproveitamento Hidroagrícola
do Roxo, onde haverá uma derivação para o referido Circuito Hidráulico Roxo-Sado
(a construir).
O Sistema de Adução de Morgavél, da responsabilidade da empresa Águas de Santo André,
S.A., consiste numa captação de água no rio Sado, próximo da povoação de Ermidas do
Sado, seguido de uma adução com cerca de 40 km até à albufeira de Morgavél, sendo a
água posteriormente transportada até ao reservatório em Monte Chãos, permitindo deste
modo o abastecimento ao Pólo Industrial de Sines – ou Zona Industrial e Logística de Sines
(ZILS).
A conduta adutora objecto do presente estudo pretende, pois, efectuar a ligação do Circuito
Hidráulico Roxo-Sado (EFMA) ao Sistema de Adução de Morgavél, reforçando o
fornecimento de água já existente ao Pólo Industrial de Sines através dos contributos da
bacia hidrográfica do Guadiana, nomeadamente da albufeira do Roxo.
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4 ONDE SE LOCALIZA O PROJECTO
O Projecto da “Ligação ao Sistema de Adução de Morgavél” localiza-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.
A um nível macro, o projecto insere-se na Região do Alentejo e abrange as sub-regiões do
Alentejo Litoral e do Baixo Alentejo (ver Figura 1).

Figura 1 - Enquadramento Regional.

Mais especificamente, a área abrangida pela totalidade do projecto situa-se nas freguesias
de Ermidas do Sado e Alvalade (concelho de Santiago do Cacém) e São João de Negrilhos
(concelho de Aljustrel).

4

Estudo de Impacte Ambiental da Ligação ao
Sistema de Adução de Morgavél
Resumo Não Técnico

5 COMO É O PROJECTO
O Projecto da “Ligação ao Sistema de Adução de Morgavél” encontra-se representado
cartograficamente na Figura 2.
O Projecto 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.
Já próximo 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 2 sob o viaduto existente nesta auto-estrada, para travessia do Vale dos
Pinheiros.

Canal da Barrada

Viaduto da Auto-estrada 2

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.

Distribuidor de Monte Novo.

Terrenos agrícolas atravessados pela
conduta.
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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 efectuar 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 infra-estrutura
que concretiza a ligação ao Sistema de Adução de Morgavél (chaminé de equilíbrio já
existente), pertencente ao Sistema de Adução de Morgavél. 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.
Desta forma, o referido atravessamento não afectará o rio e a vegetação ribeirinha.

Chaminé de equilíbrio já existente.

Fim da conduta de ligação.

A conduta adutora será enterrada na sua totalidade, possuirá um diâmetro de 1200 mm e
um comprimento de cerca de 16,7 km. Esta adução implica também a execução de um
conjunto de órgãos de exploração, regulação e segurança como ventosas, descargas de
fundo e válvulas de seccionamento.
Ao longo da conduta projetou-se ainda a existência de quatro derivações para permitir
posteriormente, se necessário, a instalação de quatro hidrantes. Estas infra-estruturas
permitirão, em anos excepcionais, assegurar a disponibilidade de água a algumas parcelas
situadas de forma não contínua ao longo da adutora, que já hoje regam a partir de origens
próprias ou de ligações precárias ao Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo. Estas áreas
não constituem, por isso, um novo bloco de rega, nem foram consideradas no
dimensionamento da conduta adutora. As máquinas e veículos necessários à realização da
obra irão circular em caminhos já existentes na zona, não se prevendo a abertura de novos
caminhos de acesso. Os caminhos e estradas afectados pela circulação de máquinas e
veículos afectos à obra ou pela colocação da conduta serão recuperados/repostos
imediatamente após o final dos trabalhos.
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Em termos de área, a conduta irá afectar cerca de 16,7 ha, considerando que para a sua
instalação será necessária a abertura de valas que possuam uma inclinação adequada para
evitar o desabamento de terras e garantir a segurança dos trabalhadores.
A conduta adutora afectará essencialmente áreas agrícolas, especificamente culturas anuais
de sequeiro, olivais de regadio e algumas manchas de montado. Refere-se, no entanto, que
para instalação da conduta serão apenas afectadas faixas lineares destes terrenos, com
cerca de 10 m de largura. O quadro seguinte faz um resumo das áreas e respectivos usos,
em hectares, que serão afectadas pela conduta adutora.
Quadro 1 – Classes de uso do solo afectadas
na área de afectação da conduta.
Área

Uso actual do solo

(ha)

(%)

Áreas de montado

4

21

Olival de regadio

1

6

Culturas anuais de regadio

<1

2

Culturas anuais de sequeiro

6

35

Culturas anuais de sequeiro com
quercíneas dispersas

5

32

91B0 – Freixial

<1

0

Linhas de água e vegetação
ribeirinha

<1

1

Massas de água artificiais

<1

0

Áreas urbanas e artificializadas

<1

2

17

100

Total

Salienta-se, ainda, que os sobreiros e azinheiras estão protegidos legalmente pelo
Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de Junho, pelo que o seu eventual corte terá de ser
devidamente autorizado pelas autoridades competentes. No entanto, de acordo com o n.º 2
do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro, “o corte ou arranque de
espécies legalmente protegidas não carece de autorização, sendo aplicável o disposto no
n.º 2 do artigo 6º do Decreto-lei n.º 11/97, de 17 de Janeiro” (revogado pelo Decreto-Lei n.º
169/01, de 25 de Maio), no que se refere à cintagem prévia dos exemplares a abater.
A terra necessária para a realização do aterro da conduta será obtida da própria escavação.
Apesar de não estar previsto, poderá ser, ainda, necessário obter terras ou materiais de
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outras áreas. Depois de obtidas todas as terras necessárias, estas mesmas áreas serão
utilizadas para depositar outras terras que tenham sobrado das actividades de escavação e
que não sejam adequadas para utilização na obra.
As máquinas e veículos necessários à realização da obra irão circular em caminhos já
existentes na zona, não se prevendo a abertura de novos caminhos de acesso.
Prevê-se que sejam utilizados 4 camiões na fase de construção, para transporte da tubagem
e restantes materiais de construção e do material sobrante da escavação, sendo que as
obras de abertura de vala, implantação da conduta e aterro necessitarão ainda de duas
máquinas escavadoras. Refere-se que haverá um ligeiro aumento da circulação no IC,
relacionada com o abastecimento de materiais e acesso do pessoal à zona da obra. A
circulação para execução da obra será, no entanto, garantida maioritariamente (ou
totalmente) por acessos rurais.
Propõe-se que o estaleiro principal esteja localizado junto à aldeia de Ermidas, nas
proximidades do IC1, ocupando uma área de cerca de 1 ha, actualmente ocupada por
culturas anuais de sequeiro. Pretende-se que este estaleiro sirva de apoio à empreitada de
execução da conduta, e seja constituído por uma área industrial e uma área social.
Prevê-se, ainda, a constituição de pequenos estaleiros móveis de frente de obra, junto ao
traçado da conduta, maioritariamente para armazenamento temporário de material e/ou
equipamento. Estes estaleiros possuirão contudo, um tempo de vida curto.
Finalmente, prevê-se que a execução da obra tenha a duração aproximada de 12 meses.
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6 QUAIS SÃO OS ELEMENTOS AFECTADOS PELO PROJECTO
A área de estudo, que inclui todos os elementos do Projecto apresentados no capítulo
anterior, bem como uma faixa de 200 m que os envolve, é de cerca de 678 ha
[1 hectare (ha) = 10 000 metros quadrados (m2)].
A conduta adutora localiza-se numa região predominantemente rural, onde o solo tem um
uso essencialmente agrícola. Refere-se a presença da povoação de Ermidas (Aldeia) no
limite da área de estudo e algumas habitações dispersas (Monte Novo e Monte Novo dos
Modernos).
Destaca-se a ocorrência de algumas linhas de água na área de estudo, como o rio Sado, o
barranco do Vale de Pereiro, o barranco do Vale do Pardieiro, o barranco do Vale dos
Pinheiros, o barranco do Vale da Represa e o barranco do Vale da Barrada, que serão
atravessadas pela conduta.
Na área de estudo existem alguns “pontos de água”, essencialmente correspondendo a
furos, charcas e poços, particulares, utilizados principalmente para a agricultura, nas
proximidades do rio Sado.
Refere-se que, após a conclusão dos trabalhos, na faixa de implantação da conduta serão
retomados, na sua grande maioria, o uso do solo e respectivas funções que existiam antes
da obra.
Do ponto de vista das espécies de plantas e animais silvestres que ocorrem na área de
estudo (Ecologia), o Projecto vai ter consequências negativas para as espécies mais típicas
dos terrenos agrícolas explorados segundo os métodos tradicionais (searas e olivais
antigos), decorrentes da alteração de uso do solo provocada pela obra.

Fauna encontrada na área de estudo.

No entanto, a alteração nos usos do solo será de carácter temporário e manifestar-se-á
apenas durante a fase de construção, especificamente nos trabalhos de desmatação e
escavação para colocação da conduta.
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Refere-se, ainda, a eventual necessidade de corte de sobreiros e/ou azinheiras, porém,
apenas na faixa que será utilizada para implantar a conduta. Esta afectação será, no
entanto, de carácter permanente, dado que depois de instalada a conduta e coberta com
terra, não será possível proceder à instalação de culturas permanentes ou florestais, cujas
raízes poderão danificar a mesma.
No entanto, a área de estudo apresenta, de um modo geral, uma diversidade vegetal
considerada baixa, uma vez que os usos do solo actuais encontram-se bastante modificados
pelo Homem. No que se refere à fauna, verificou-se que a maioria das espécies existentes
não se encontra ameaçada. De qualquer forma, de modo a minimizar a perturbação,
recomendou-se programar os trabalhos de forma a evitar o período de reprodução da
maioria das espécies.
A construção deste Projecto poderia implicar a destruição de alguns troços de vegetação
característica das margens das linhas de água (vegetação ripícola), especificamente nos
locais de atravessamento da conduta. No entanto, na área de estudo estas formações
vegetais não são muito importantes do ponto de vista da conservação da natureza, uma vez
que não constituem um habitat suficientemente relevante para abrigar e ser utilizado por um
grande número de espécies de animais terrestres (aves e mamíferos), aquáticos (peixes) e
que usam quer o meio terrestre, quer o aquático (anfíbios e répteis). Esta acção não produz,
pois, efeitos negativos muito importantes.

Linha de água na área de estudo.

Charca na área de estudo.

Em termos de Geologia e Geomorfologia, refere-se que a área onde irá ser implantada a
conduta possui uma morfologia aplanada com pequenas ondulações resultantes da rede
hidrográfica associada à ribeira do Roxo. Os materiais existentes ao longo do traçado da
conduta são, na sua grande maioria, de origem sedimentar, normalmente areias com seixos
e calhaus. Relativamente a recursos minerais metálicos, não foram identificadas minas
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antigas nem em actividade na área de estudo. Refere-se, por outro lado, a existência de
pedreiras para extracção de areias comuns, saibros e quartzitos na envolvente à área de
estudo.
Uma vez que a conduta objecto de análise se destina a transporte de água, refere-se que a
sua implantação e entrada em funcionamento não irá produzir efeitos adversos nos solos.
Quanto à água de superfície (Recursos Hídricos Superficiais), a área de estudo é
caracterizada por ribeiras de pequena dimensão e sem caudal a maior parte do ano.
Os cursos de água atravessados pela conduta adutora apresentam alguma degradação,
dada a proximidade a áreas agrícolas, observando-se poucos exemplares arbóreos, alguma
vegetação característica de linhas de água, mas, sobretudo a predominância de espécies
exóticas e infestantes (por exemplo: canas). Este facto contribui para que, actualmente, se
constate a degradação da qualidade da água nestas ribeiras.
Assim, não se prevê que o projecto contribua para uma degradação da qualidade da água
mais grave do que a que já se regista actualmente na área.
Refere-se, ainda, que a conduta atravessará o rio Sado, no entanto, este procedimento será
efectuado através da escavação de um túnel a grande profundidade, pelo que não afectará
a linha de água e a sua vegetação ribeirinha.
No que diz respeito aos Recursos Hídricos Subterrâneos, na área de implantação do
projecto não existem “lençóis de água subterrânea” importantes.
Na fase de construção do projecto, os poços situados nas proximidades dos trabalhos serão
devidamente vedados, de modo a limitar a aproximação de pessoas e dos equipamentos a
utilizar em obra, evitando assim a sua possível contaminação com substâncias perigosas.

Paisagem da área de estudo.

Toda a área onde serão construídos os elementos que constituem o Projecto foi percorrida
por Arqueólogos, na tentativa de encontrarem vestígios da ocupação humana passada
12
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neste território (Património Cultural). Foram encontradas algumas evidências – sítios
patrimoniais – que poderão ser afectadas ou destruídas pelo presente Projecto, no entanto,
não apresentam um valor patrimonial particularmente relevante. Assim, para as ocorrências
com menor significado que serão directamente afectadas pelos trabalhos de revolvimento da
terra necessários para implantação do Projecto, foi proposta a realização de trabalhos
específicos de escavação arqueológica, que permitirão estudar esses vestígios antes de os
mesmos serem afectados pelas obras.
Foi, ainda, proposto o acompanhamento cuidadoso por parte de técnicos especializados no
decorrer dos trabalhos de revolvimento da terra necessários para implantação da conduta.
Prevê-se, ainda, voltar a realizar esta busca intensiva de vestígios (prospecção arqueológica
sistemática), durante a obra, nos locais onde não foi possível ter a certeza da ocorrência dos
referidos vestígios. Se, nesta fase, vierem a ser encontrados novos indícios, então, os
mesmos terão de ser estudados e analisados, antes da sua afectação pelas obras.
Esta tarefa de seguimento das obras, tendo por preocupação a garantia de identificação de
vestígios, é executada por uma equipa formada por especialistas em Arqueologia que
acompanha os trabalhos de construção no terreno. A esta equipa caberá ainda a função de
assegurar que todas as acções previstas para estudo e conservação dos indícios sejam
levadas a cabo com elevada qualidade técnica.
No que respeita ao Ordenamento do Território, o Projecto afectará áreas de pequena
dimensão integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN). No entanto, esta afectação será
temporária até a conduta ser novamente aterrada e coberta com terra vegetal (terra
superficial que foi retirada antes da escavação e que contém sementes que germinarão
depois de recolocada). Da mesma forma, serão afectadas áreas classificadas como Reserva
Ecológica Nacional (REN), especificamente as zonas de atravessamento de linhas de água
pela conduta adutora. Esta afectação também será temporária, sendo que no final da
intervenção serão repostas as condições iniciais.
Refere-se, ainda, que a área de implementação do Projecto não abrange áreas legalmente
classificadas para conservação da natureza.
Refira-se que, no estudo, foi considerado que o Projecto virá acarretar efeitos positivos para
a Socioeconomia, dado que a entrada em funcionamento da conduta adutora permitirá
aumentar a quantidade de água já disponível, necessária ao funcionamento do Pólo
Industrial de Sines, através dos contributos da bacia hidrográfica do Guadiana.
Por outro lado, serão garantidos percursos alternativos para os caminhos rurais/agrícolas
afectados temporariamente e que constituam um obstáculo à passagem de
moradores/proprietários, máquinas agrícolas e animais.
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Prevê-se, ainda, um aumento temporário do emprego na região, resultante da criação de
postos de trabalho ligados à construção civil e de apoio às obras, bem como um afluxo
temporário de indivíduos para as freguesias envolvidas no projecto, representando uma
mais-valia para a economia local (restauração, alojamento e fornecimento de materiais e
equipamentos).
Relativamente à ocupação de áreas durante a fase de construção, refere-se que estão
previstas indemnizações aos proprietários pela afectação temporária da zona.
Destaca-se, por outro lado, a incomodidade provocada pelo aumento temporário da
circulação de veículos pesados, pelo funcionamento de maquinaria da obra e pelas
actividades de escavação de terras para abertura das valas, ao nível da Qualidade do Ar e
do Ambiente Sonoro, em resultado da poeira e do ruído. Serão sobretudo afectadas as
habitações localizadas na proximidade do traçado da conduta ou do estaleiro da obra, com
destaque para a povoação de Ermidas (Aldeia), cuja afectação será mais alargada dada a
proximidade do estaleiro – ver figura seguinte. Estas acções serão, no entanto muito
localizadas no espaço e no tempo.
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Figura 3 - Localização dos receptores sensíveis na área de estudo.
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No quadro seguinte identificam-se as habitações potencialmente afectadas e respectiva
localização relativamente à conduta adutora.
Quadro 1 - Habitações potencialmente afectadas pelas obras de construção.
Receptores
Sensíveis

Descrição

Localização

1

Habitação isolada (nas proximidades da A2)

80 m a Nordeste da conduta

2

Habitação isolada (próximo do distribuidor de
Monte Novo)

110 m a Sul da conduta
adutora

3

Monte Novo dos Modernos

90 m a Sul da conduta

4

Habitação (junto ao IC1)

25 m a Norte da conduta

5

Povoação de Ermidas (Aldeia)

65 m a Norte da conduta

Desta forma, serão utilizados equipamentos que originem o menor ruído possível,
garantindo que os trabalhos se efectuam durante o dia, nos horários determinados por lei.
Estas actividades serão previamente comunicadas às autoridades bem como aos habitantes
mais próximos sempre que se averiguar necessário.
Finalmente, a nível de Produção e Gestão de Resíduos e Efluentes, destacam-se os
resíduos originados pelas actividades associadas à obra (por exemplo: lixo doméstico e
esgotos, produzido pelos trabalhadores e escritórios, terras que sobram da escavação,
restos de betão/madeira/ferro, …). Estes resíduos terão de ser devidamente recolhidos e
armazenados pelo empreiteiro para depois serem transportados e tratados por empresas
devidamente licenciadas.
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7 O BALANÇO FINAL
A implementação no terreno da conduta adutora de ligação ao Sistema de Adução de
Morgavél (e de todos os acessórios relacionados) acarretará um conjunto de efeitos sobre o
ambiente que se farão sentir essencialmente em fase de obra.
A área em estudo apresenta actualmente características essencialmente agrícolas, onde
domina a agricultura de sequeiro e o olival tradicional, tendo este vindo a ser substituído na
última década por olival regado. Desta forma, a implantação da conduta adutora, que será
enterrada, não originará alterações significativas na paisagem.
Muitas das afectações em fase de obra, embora possam ser negativas, são possíveis de
serem reduzidas, ou são, logo à partida, relativamente pouco relevantes.
Concluindo, a entrada em funcionamento da conduta adutora permitirá, por um lado, o
reforço do fornecimento de água ao Pólo Industrial de Sines através dos contributos da
bacia hidrográfica do Guadiana
Como balanço, o estudo realizado considera que, desde que devidamente reduzidos e
acompanhados, os efeitos negativos gerados pelo Projecto não terão importância suficiente
para superar os seus efeitos muito positivos, pelo que se defende a autorização para a
construção da Ligação ao Sistema de Adução a Morgavél e para a sua exploração, bem
como a implementação articulada de um conjunto de medidas e acções que permitem
reduzir os efeitos negativos gerados sobre o ambiente.

17

