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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA) do "Emparcelamento dos Coutos de Moura", em fase de Projeto de Execução, sendo emitido
ao abrigo do n.º 1 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro.
Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio (na sua atual redação), a Direção-Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência
Portuguesa do Ambiente (APA, I.P.), para procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Execução do "Emparcelamento dos Coutos de
Moura", cujo proponente é a EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A..
O projeto em causa enquadra-se no Anexo II do Decreto-Lei acima referido, designadamente nas
disposições do Caso Geral da alínea a) do n.º 1:
"Projetos de emparcelamento rural com ou sem infraestruturação para regadio: ≥ 1 000 ha nos

outros."
Através do ofício n.º S-003307/2013, de 31/05/2013, a APA, na qualidade de Autoridade de AIA,
nomeou, ao abrigo do Artigo 9º dos Decretos-Leis acima referidos e em cumprimento do Despacho
n.º 16 226/2007, de 26 de julho, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades:
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Avaliação Ambiental (APA, I.P./DAIA), Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental (APA, I.P./DCOM),
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (APA, I.P./ARH
Alentejo), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF,
I.P.), Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) e Instituto Superior de
Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN).
Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes:
APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros; Eng.ª Sílvia Rosa
APA/DCOM – Dr.ª Cristina Sobrinho
APA/ARH Alentejo – Eng. Joaquim Condeça

DGPC – Dr. João Marques
CCDR Alentejo – Eng. Mário Lourido
ICNF – Dr.ª Ana Cristina Cardoso
DGADR – Eng. Gonçalo Leal e Eng. Manuel Franco Frazão
ISA/CEABN – Arq. Sandra Mesquita
O EIA objeto da presente análise, sendo datado de abril de 2013, é da responsabilidade da empresa
"ProSistemas, Consultores de Engenharia, S.A." e foi elaborado entre janeiro de 2010 e abril de 2013.
É composto pelos seguintes volumes:
Volume 1 – Relatório
Volume 2 – Peças Desenhadas
Volume 3 – Anexos
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Volume 4 – Resumo Não Técnico
Por solicitação da Comissão de Avaliação foi ainda apresentada a seguinte documentação, que foi
elaborada pela empresa "TPF Planege – Consultores de Engenharia e Gestão, S.A." (a qual incorporou a
ProSistemas):
Aditamento, datado de agosto de 2013;
Resumo Não Técnico reformulado, datado de agosto de 2013;
Elementos Adicionais, datado de setembro de 2013.
O EIA foi acompanhado do respetivo Projeto de Execução, sendo discriminadas, em anexo ao presente
Parecer, 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 do "Emparcelamento dos Coutos de Moura"
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 (Ecologia; Paisagem;
Património). Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico.
Declaração da Conformidade do EIA a 19 de agosto de 2013.
Solicitação de esclarecimentos e informação complementar relativamente aos Aspetos Gerais e do
Projeto e ao fator ambiental Paisagem, os quais foram respondidos através do documento
Elementos Adicionais, datado de setembro de 2013.
Solicitação de Parecer Externo às seguintes entidades – Direção Regional da Agricultura e Pescas
do Alentejo (DRAP-Alentejo), Estradas de Portugal (EP, S.A.), Direção-Geral do Território (DGT),
REN - Rede Elétrica Nacional (REN), Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).
Os pareceres recebidos, que se encontram em anexo, foram analisados e integrados no presente
Parecer, sempre que se entendeu ser pertinente, tendo ainda sido analisados em capítulo próprio.
Visita ao local, efetuada no dia 26 de setembro de 2013, tendo estado presentes os
representantes da CA (da APA/DAIA, da APA/DCOM, da DGPC, da CCDR Alentejo, da DGADR), da
EDIA e da empresa que elaborou o EIA.
Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como a consulta dos elementos de Projeto
do "Emparcelamento dos Coutos de Moura", com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a
possibilidade dos mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores ambientais
foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim, a
APA/ARH Alentejo emitiu parecer sobre Recursos Hídricos e Qualidade da Água, o ICNF sobre
Ecologia (Fauna e flora; Habitats e ecossistemas), a DGPC sobre Património Cultural, a CCDR
Alentejo sobre Usos do Solo, Ordenamento do Território e Sócio-Economia, a DGADR sobre Solos
e Agrossistemas, o ISA/CEABN sobre Paisagem.
Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto
e a área de implantação do projeto. Consideraram-se fatores ambientais determinantes nesta
avaliação: a Ecologia, os Recursos hídricos subterrâneos, a Sócio-Economia, os Solos e os
Agrossistemas.
Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 25 dias úteis, desde o dia 9 de
setembro até 11 de outubro de 2013.
Elaboração do Parecer Final, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de
avaliação, 3. Enquadramento e objetivos do projeto, 4. Antecedentes, 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 e Medidas de Minimização.
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3. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO
O projeto de Emparcelamento dos Coutos de Moura é um projeto de restruturação fundiária abrangendo
uma área de 4 671,2 ha. Insere-se numa zona de pequena propriedade adjacente à cidade de Moura e
denominada Coutos de Moura.
A área do projeto apresenta limitações estruturais e infraestruturais, que condicionam seriamente a
rentabilidade e competitividade da atividade agrícola, designadamente:
A estrutura da propriedade caracteriza-se essencialmente por uma significativa dispersão de
prédios (número médio de prédios/proprietário = 2,7), por um acentuado nível de fragmentação
predial (área média/prédios = 2,28 ha) e uma configuração geométrica, na maioria dos casos,
muito irregular tipo trapézio;
Existem

no

perímetro

de

emparcelamento

2020

prédios

rústicos,

pertencentes

a

762 proprietários;
As explorações agrícolas são predominantemente familiares, com reduzidas superfícies agrícolas
utilizadas;
O olival existente na área do perímetro é maioritariamente velho (mais de 100 anos), com
densidades muito baixas (menos de 100 arvores por ha), verificando-se a presença de muitas
explorações (principalmente de menor dimensão) que não efetuam qualquer tipo de intervenção
cultural nos seus olivais.
Como atividades associadas ao projeto estão previstas as seguintes: reabilitação da rede viária
reabilitação da rede de drenagem e reconversão do olival tradicional em olival intensivo.
A implementação do Projeto tem por objetivo promover o ordenamento do espaço rural abrangido, de
forma a permitir o aproveitamento das potencialidades agrícolas e introduzir fatores de racionalização,
valorização e competitividade na atividade agrícola, pelo que irá estabelecer uma estrutura física de modo
a reduzir os custos de produção, contribuindo para a modernização e competitividade da olivicultura,
através do ordenamento e reconversão do olival tradicional. Com o projeto de Emparcelamento dos
Coutos de Moura pretende-se, assim, estabelecer uma nova organização da estrutura predial existente na
área de estudo e, simultaneamente, a implementação de infraestruturas de drenagem e viária
devidamente adaptadas ao novo ordenamento da propriedade rústica.
A rede de rega, para beneficiação de parte da área de emparcelamento (área dos novos olivais
reconvertidos), não faz parte do âmbito do presente projeto, pelo que não é analisada no EIA.
Segundo o EIA, ”parte da área afeta ao Empreendimento dos Coutos de Moura irá ser regada, (...) sendo

nesta área que se prevê a reconversão do olival tradicional antigo em olival intensivo de regadio.
No entanto (…) no presente EIA, não foi efetuada a análise da rede de rega, já que ainda não se
encontra projetada, devendo ser alvo de estudo futuro (Projeto de Execução e Estudo de Impacte
Ambiental)".
Por sua vez, de acordo com o Aditamento ao EIA, uma vez que a reconversão do olival está dependente,
"na maioria dos casos de fundos comunitários, não se prevê que seja efetuada imediatamente após a

aprovação do emparcelamento, pelo que foi considerado ser possível, em termos temporais, a instalação
da rega simultaneamente com a plantação das oliveiras". A intervenção de reconversão do olival ficará a
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cargo dos proprietários, pelo que, estando dependente de fundos comunitários, poderá não se concretizar
na sua totalidade.
Ainda segundo o Aditamento, apesar da expetativa criada pela proximidade do Empreendimento de Fins
Múltiplos de Alqueva (EFMA), foi considerado que "(…) nos Coutos de Moura não seria viabilizada uma

rede de rega sustentável face aos constrangimentos da estrutura fundiária encontrada e que só depois de
ser garantida uma estrutura fundiária capaz, com uma rede de caminhos e drenagens adaptada a essa
nova estrutura e corroborada com a vontade de reconverter a atividade abandonada de olivicultura de
sequeiro num produto com garantias de viabilidade económica e sustentabilidade do próprio concelho
Moura, se poderia avançar com um projeto de rega".
A área do projeto de Emparcelamento está parcialmente incluída na área a beneficiar pelo Sistema Global
de Rega1 do EFMA, designadamente através do Subsistema do Ardila.
A solução para o desenvolvimento das infraestruturas de rega do Sistema Global de Rega do EFMA
consiste na repartição da área total de rega por três subsistemas principais, designadamente:

Subsistema de Alqueva (cerca de 60 000 ha), cuja origem da água será uma captação num braço
da margem direita da albufeira da barragem do Alqueva, correspondente ao rio Degebe;

Subsistema de Pedrógão (cerca de 20 000 ha), cuja origem da água será uma captação na
margem direita da albufeira da barragem de Pedrógão;

Subsistema de Ardila (cerca de 30 000 ha), cuja origem da água será uma ou mais captações na
margem esquerda da albufeira do açude de Pedrógão.
O Estado Português, através do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, aprovado
pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, define como uma das opções estratégicas territoriais para a
Região Alentejo o EFMA. O EFMA, de acordo com o Decreto-Lei n.º 33/95, de 11 de fevereiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 42/2007, de 22 de fevereiro, é considerado de interesse nacional, tendo como um
dos principais objetivos a beneficiação com regadio de alguns dos solos de maior capacidade agrícola do
Alentejo, distribuídos entre a bacia hidrográfica do Sado e a bacia hidrográfica do Guadiana, permitindo a
conversão do regime cultural praticado (de sequeiro para regadio), utilizando para tal a água armazenada
na albufeira de Alqueva e contra-embalse de Pedrógão. O EFMA prevê ainda a produção de energia
hidroelétrica (através da central de Alqueva e várias mini-hídricas) e o fornecimento e reforço de
abastecimento de água para consumo humano e fins industriais.
Refira-se que o EFMA foi sujeito a procedimento de AIA, tendo merecido parecer favorável do Ministério
do Ambiente, em 14 de agosto de 1995. Na sequência desta aprovação, a EDIA tem vindo a promover
estudos de impacte ambiental para cada uma das componentes do empreendimento abrangidas pela
legislação de AIA.

1

O Sistema Global de Rega operacionaliza a componente de regadio do EFMA.

Emparcelamento dos Coutos de Moura
Projeto de Execução

5

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2683

4. ANTECEDENTES
Em 2006 a Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, CRL, promoveu a elaboração do Estudo Prévio de
Emparcelamento Rural dos Coutos de Moura. Na sequência das conclusões desse Estudo, a EDIA
promoveu a execução do Projeto de Emparcelamento Rural Integrado dos Coutos de Moura, cuja 1ª Fase
foi concluída em 2008.
Em simultâneo à elaboração do Estudo Prévio foi elaborado (entre julho de 2007 e dezembro de 2008,
pela ProSistemas, Consultores de Engenharia, S.A.) o EIA da 1ª Fase do Projeto de Emparcelamento
Rural dos Coutos de Moura.
Este EIA (que não foi entregue para realização de procedimento de AIA) funcionou como um instrumento
de apoio à decisão sobre a viabilidade do projeto de Emparcelamento dos Coutos de Moura,
relativamente à escolha da melhor solução a implementar tendo em consideração as questões técnicas,
socioeconómicas e ambientais.
Neste âmbito foram analisados não só a reestruturação fundiária, mas também cenários alternativos de
regadio (com maior ou menor intervenção no olival existente) e ainda a recuperação da rede de
drenagem/enxugo e o restabelecimento da rede viária existente; foram analisados 3 cenários alternativos
de áreas para regadio e 2 soluções alternativas de origem de água, para cada um dos 3 cenários de áreas
de regadio. Em síntese, as intervenções analisadas foram:
Remodelação predial (cerca de 4 760 ha);
Implementação de redes de infraestruturas rurais (cerca de 14 km de novos caminhos agrícolas e
de 98 km de caminhos agrícolas a beneficiar, bem como a limpeza e beneficiação de
aproximadamente 10 km de linhas de água);
Reconversão do olival tradicional (estimado num máximo de 2 370 hectares);
Implementação de intervenções para preservação do meio ambiente.
Como principais conclusões da análise efetuada foram alcançadas as seguintes:
O projeto contribuirá fortemente "(…) para o desenvolvimento agrícola da região (…) pela

dinamização de um sector que tem vindo a sofrer um declínio ao longo dos anos. No entanto, a
reconversão cultural poderá pôr em risco a manutenção da qualidade do azeite da região de
Moura, até à data muito conceituada, caso venha a ocorrer a substituição de olivais centenários
por novos olivais, com novas espécies de oliveiras";
O cenário de regadio mais vantajoso corresponde à zona que atualmente já é regada, ainda que
de modo deficiente (com origem no sistema de drenagem existente, bem como em poços, furos
ou nascentes), "proposta baseada fundamentalmente na necessidade da salvaguarda dos

recursos hídricos subterrâneos, acrescido do facto de haver uma acumulação de pequenas
vantagens, ainda que não sejam muito significativas, desta alternativa" sobre as restantes, dado
que na globalidade as intervenções previstas são mais reduzidas. "Esta alternativa comporta a
reestruturação fundiária, sem intervenção no olival existente, prevendo-se apenas dotar a zona
que atualmente já é regada (incluída na Reserva Agrícola Nacional) de infraestruturas que
permitam uma adequada exploração fundiária (redes de rega, de caminhos e de drenagem) ";
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"(…) no que diz respeito à paisagem, apesar de estarmos na presença de uma paisagem

monótona, a presença de oliveiras centenárias conferem à paisagem um valor cénico acrescido, o
que, caso o olival antigo venha a ser substituído, então é expectável um impacte paisagístico
negativo com alguma relevância".
Deste modo, o Projeto de Execução, objeto do presente procedimento de AIA e sobre o qual incide o
presente EIA, teve em consideração a análise do Estudo Prévio efetuada, tendo sido desenvolvido o
primeiro cenário estudado, com menor área de regadio e menor intervenção ao nível do olival.
O desenvolvimento do projeto foi acompanhado por uma Comissão Técnica de Acompanhamento
constituída, entre outros, por elementos da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural
(DGADR), da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPAl), da EDIA e da Cooperativa
Agrícola de Moura e Barrancos (CAMB).
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO
O projeto em apreço desenvolve-se nas freguesias de Santo Agostinho e de São João Batista
pertencentes ao concelho de Moura (abrangendo terrenos que se distribuem em volta desta cidade),
distrito de Beja, que se insere na sub-região do Baixo Alentejo (NUT III) e na região do Alentejo (NUT II).
No âmbito do projeto de emparcelamento será efetuada a reorganização fundiária de uma área de
4 671,2 ha abrangendo 2020 prédios de configuração geométrica irregular (762 proprietários). A nova
estrutura predial integra 1 332 lotes, sendo a demarcação dos prédios efetuada através da colocação no
terreno de marcos de betão (de seção quadrada), de lado não inferior a 15 cm e com, pelo menos, 75 cm
de altura, devendo ficar enterrados de modo que a parte acima do solo tenha cerca de 30 cm.
Estes marcos têm definida a numeração, bem como localização geográfica de implantação e sinalização; a
cada marco estará associada uma coordenada exata, com ligação à Rede Geodésica Nacional (RGN), de
modo a servir de base ao novo cadastro geométrico da propriedade rústica na área do perímetro de
emparcelamento.
A remodelação predial que se pretende introduzir pelo projeto de emparcelamento prevê alcançar os
seguintes resultados, em termos de estrutura predial:

Fonte: Aditamento ao EIA do "Emparcelamento dos Coutos de Moura".

Como atividades associadas ao projeto estão previstas as seguintes intervenções:
Reabilitação da rede viária em 77,5 km;
Reabilitação da rede de drenagem em cerca de 13 km, com intervenções de limpeza e
reperfilamento;
Reconversão de olival tradicional em olival intensivo (cerca de 1 300 ha).
Reabilitação de rede viária
Uma vez que a rede viária existente permite um bom acesso à região ao nível das estradas nacionais e
municipais e que o perímetro de emparcelamento é servido por um número de caminhos agrícolas
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suficientes, as intervenções previstas consistem, fundamentalmente, na melhoria/reabilitação e
reformulação da rede viária existente. No entanto, existem algumas situações em que será necessária a
abertura de alguns troços de novos acessos, na continuação dos acessos existentes.
Assim, as ações ao nível da rede viária, totalizando 77,5 km, abrangem 39,4 km de intervenções de
reabilitação e 9,9 km de novos acessos (3,8 km nos caminhos agrícolas principais e 6,1 km nos caminhos
agrícolas secundários). Foi considerada a realização de intervenções em três tipos de caminhos agrícolas,
em função do serviço previsto:
15,8 km de caminhos agrícolas principais, distribuídos por cinco caminhos;
33,5 km de secundários, distribuídos por 20 caminhos;
28,2 km de acessos locais terciários.
A quantificação das intervenções a efetuar, relativamente á rede de caminhos, é a seguinte:

As intervenções a efetuar envolvem:
Definição de faixas com uma largura compatível com as secções transversais inerentes aos tipos
de caminho e às características da drenagem previstas;
Construção das plataformas dos caminhos, incluindo as diversas camadas que constituirão a
secção transversal compatível com o tipo de tráfego previsto;
Instalação de sistemas de drenagem longitudinal e transversal que garantam a sua boa
conservação.
Deverão ainda ser construídas passagens hidráulicas para assegurar a drenagem (transversal –
passagens hidráulicas ou aquedutos) e longitudinal (valas e valetas) e o cruzamento com valas e linhas
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de água, bem como a construção de serventias, plataformas para cruzamento de veículos e nós de
ligação a outros caminhos existentes.
As principais características adotadas, para cada uma das tipologias de caminhos, são as seguintes:
Caminhos agrícolas principais – plataforma com 5,4 m (faixa de rodagem com 4,8 m de largura e
bermas direitas com 0,30 m); faixa de rodagem revestida com betuminoso. Nos troços em
escavação será adotada valeta larga em terra, exceto em situações pontuais com declives
superiores a 5% em que será adotada valeta revestida a betão;
Caminhos agrícolas secundários – plataforma com 3,0 m (faixa de rodagem com 3,0 m de
largura, já incluindo as bermas direitas). Quer a faixa de rodagem quer as bermas serão
revestidas apenas com revestimento superficial duplo (agregado britado). Nos troços em
escavação será adotada valeta larga em terra, exceto em situações pontuais com declives
superiores a 5% em que será adotada valeta revestida a betão;
Acessos locais terciários – correspondendo a faixas de terreno entre os lotes, públicas, não se
prevendo a execução de perfis e constituição de pavimentos.
Os taludes terão uma inclinação de 1V/1,5H, na situação de aterro, e de 1V/1H para a situação de
escavação.
A profundidade das valetas será igual à altura total das camadas de pavimento, acrescida de 0,20 m, de
modo a permitir a sua eficiente drenagem.
Nas zonas de alargamento e ultrapassagens, localizadas com uma distância média de 500 m entre elas,
os caminhos agrícolas passarão a dispor de uma plataforma com mais de 3,5 m no caso dos principais e
de 2,0 m no caso dos secundários e um comprimento de cerca de 18 m, de modo a permitir o
cruzamento de veículos pesados.
Nos dois tipos de caminhos agrícolas (principais e secundários), a inclinação transversal do pavimento
deverá ser de 3,0 %.
Para os acessos locais terciários não está prevista a execução de terraplanagens, passando as
intervenções pela remoção das árvores dentro das faixas que os constituem e a melhoria das condições
de drenagem, através da construção de obras localizadas (aquedutos) nas linhas de água e em algumas
depressões.
Reabilitação da rede de drenagem
As intervenções a efetuar têm por principal objetivo crias as condições de escamento do excesso de água
dos terrenos. Atendendo às condições de escoamento existentes no local, as intervenções abrangem a
limpeza e o reperfilamento de seis linhas de água, num total de cerca de 13 km: ribeira de Brenhas,
ribeira de Torrejais, barranco do Vale Carvão, barranco dos Falcões, ribeira das Roncas e barranco Lei do
Coito. As intervenções a realizar, por linha de água, são as seguintes:
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Designação
Ribeira de Brenhas
Ribeira de Torrejais

Tipologia
1
2

Barranco do Vale do Carvão

2

Barranco dos Falcões

3

Ribeira das Roncas
Barranco Lei do Coito
TOTAL

3
3
-

Tipo de Intervenção
Limpeza de linhas de água do tipo 1
Limpeza
Reperfilamento
Limpeza
Reperfilamento
Limpeza
Reperfilamento
Reperfilamento
-

Desenvolvimento (km)
2,40
3,53
0,64
3,50
1,73
0,03
0,65
0,48
12,96

Com vista a incentivar a recolonização da vegetação ribeirinha com espécies autóctones através da
utilização da capacidade de regeneração natural dos solos decapados, serão efetuadas nas linhas de água
as seguintes intervenções, de carácter biofísico e/ou paisagístico:
Limpeza e desobstrução - remoção de detritos vegetais mortos e material sólido (entulho e lixo),
bem como toda a vegetação existente no leito que interfira significativamente com o escoamento
(vegetação herbácea e arbustiva). A vegetação arbórea deverá ser mantida, salvo situações de
risco de queda, morte ou impedimento da capacidade de vazão. Implica, ainda, o corte de
canavial (Arundo donax) e, nos casos onde se revele invasor, de silvado (Rubus ulmifolius).
O corte deve ser efetuado com recurso a moto-roçadoras sem remoção da estrutura radicular,
contribuindo, desta forma, para a consolidação das margens e taludes, defesa e conservação do
solo, formando uma rede de retenção de partículas com o seu raizame.
Na ribeira de Brenhas será efetuada apenas uma limpeza seletiva, envolvendo a remoção: dos
detritos inorgânicos existentes; das árvores mortas e dos troncos caídos que interfiram com o
normal escoamento no leito menor da linha de água;
Recuperação de margens – a realizar na margem de trabalho das linhas de água sujeitas a
reperfilamento (após a conclusão dos trabalhos de reperfilamento), envolvendo o espalhamento
da terra vegetal previamente armazenada em pargas, de modo uniforme numa faixa de 2,0 m de
largura ao longo das margens.
Relativamente à ribeira de Torrejais, não será efetuada intervenção em todo o troço da linha de água
incluindo na zona alargada do perímetro de proteção da concessão de água mineral denominada “PisõesMoura” (Portaria n.º 329/2007, de 15 de Março). Deste modo, a ribeira de Torrejais será apenas sujeita a
limpeza no troço a jusante da zona alargada de proteção de água mineral até à Horta do Botas.
As intervenções de reperfilamento envolvem a correção do perfil longitudinal:
mediante escavação, para que as velocidades de escoamento se mantenham baixas;
em zonas muito escavadas, mediante a construção de degraus de contenção, com vista a
contribuir para o depósito de sedimentos a montante dessas obras e, também, para a redução
das velocidades de escoamento.
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Reconversão do olival tradicional
A reconversão do olival a efetuar abrange cerca de 1 300 ha, distribuídos por 275 parcelas de olival
pertencentes a 145 proprietários.
A reconversão será realizada em várias etapas, sendo as principais características técnicas dos novos
olivais propostos as seguintes:
Modelo
de
exploração

Variedades

Compasso

Oliveiras com um só tronco, provenientes de viveiro
Colheita totalmente mecanizável
Produção média estimada de 30 kg/árvore, 8550 kg/ha, funda média de 18%
Primeira colheita ao 4º ano
Lucro ao 6º ano
Denominação de origem “Azeites de Moura”
Cordovil de Serpa (principalmente nas zonas de mais caliço)
Galega vulgar (evitando zonas muitas húmidas, mal iluminadas e mal arejadas)
Verdeal (nos solos mal drenados e com tendência a encharcamento)
Cobrançosa (excepto nos terrenos muito argilosos com barros fortes)
7*5 m
286 oliveiras /ha
Orientação Norte-Sul preferencial
Em zonas com risco de encharcamento as linhas de oliveiras ficam em camalhões

As operações a realizar para reconversão do olival são, por esta ordem: eliminação de vegetação (arbórea
e arbustiva), ripagem cruzada, despedrega, gradagem, marcação, colocação de tutores, abertura de
covas, plantação (plantas em saco), colocação de protetores de tronco.
TERRAS SOBRANTES; ESTALEIROS; DURAÇÃO DA OBRA
Terras sobrantes
As intervenções a efetuar no âmbito das ações relacionadas com a rede viária e a rede de drenagem,
implicarão a seguinte movimentação geral de terras:
Escavação
(m3)

Aterro
(m3)

Reutilização de materiais
(m3)

Materiais a depósito
(m3)
167 226

Rede viária

206 322

159 107

39 096

Rede de drenagem

12 701

0

2 540

10 161

TOTAL

219 023

159 107

41 636

177 387

As terras sobrantes serão transportadas para depósitos definitivos.
Estaleiros, manchas de empréstimo e depósitos de terras sobrantes
Para a execução da obra de implementação do projeto de Emparcelamento dos Coutos de Moura será
necessário um estaleiro principal, bem como outras zonas de apoio à obra de menor dimensão (em
pontos estratégicos consoante o desenvolvimento da mesma). Cabe ao empreiteiro a apresentação de
uma proposta de localização de estaleiro, carecendo a mesma de aprovação.
No EIA é apresentado o "Desenho 24 - Planta de Condicionantes à Localização de Estaleiros, Manchas de
Empréstimo e Depósito de Terras Sobrantes" onde são identificadas as respetivas Classes de
Condicionantes para a sua implantação; é também apresentado o " Desenho 25 – Planta de Zonas
Preferenciais para Instalação de Estaleiros e de Depósitos de Inertes". Estando prevista a integração
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destes desenhos no SGA, verifica-se no entanto que os desenhos em causa não constam dos respetivos
Anexos do SGA.
Duração da obra
As obras serão faseadas, repartidas por 27 meses, sendo que a reconversão do olival será repartida por
dois anos: dadas as exigências logísticas necessárias para a plantação dos novos olivais, com destaque
para as possíveis dificuldades na disponibilidade de plantas de variedades tradicionais portuguesas, foi
considerado que a reconversão do olival irá ocorrer em dois anos (cerca de 611 ha no primeiro ano e 732
ha no segundo). Atendendo à especificidade biológica, a reconversão do olival deverá decorrer sobretudo
nos meses de junho a dezembro.
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6. ANÁLISE ESPECÍFICA
No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima; Usos do
Solo; Recursos Hídricos; Geologia e Geomorfologia; Solos; Ecologia (Flora e Vegetação; Fauna);
Património Histórico-cultural; Paisagem; Ordenamento do Território; Agrossistemas; Sócio-economia;
Qualidade do Ar; Ambiente Sonoro; Produção e Gestão de Resíduos e Efluentes.
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 de Execução e outras
recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada
pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam.
Para a minimização dos impactes identificados para a fase de fase de construção, verifica-se que as
principais medidas previstas, tendo em vista a sua minimização, foram inseridas no Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) da empreitada, apresentado em anexo ao EIA (Anexo 6).
Verifica-se que o SGA não está integrado nas peças que do Projeto de Execução. Deste modo, o SGA
deverá ser integrado nos respetivos Cadernos de Encargos de todas as componentes do Projeto de
Execução do "Emparcelamento dos Coutos de Moura". Esta integração deverá ser verificada em sede de
licenciamento.
Acresce ainda que, tratando-se de uma obra pública, de acordo com o estipulado pela legislação em
vigor2 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 é apresentado no Anexo VI do SGA e que a elaboração do mesmo cumpre os
termos previstos no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, e de acordo com o modelo disponível para
o efeito em http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/RCD/Documents/Modelo
_PPG_RCD.pdf. Verifica-se ainda que o mesmo integra o Projeto de Execução.

6.1. RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DA ÁGUA
A.

Caracterização da situação de referência

Em termos gerais, pode-se concluir que a caracterização da situação ambiental de referência e a
avaliação dos impactes, nas diferentes fases, abrange de forma sistemática, desenvolvida, clara e
homogénea os fatores ambientais Recursos Hídricos e Qualidade da Água.
A metodologia seguida na abordagem e tratamento do fator ambiental “Recursos Hídricos” afigura-se
adequada a um projeto desta tipologia, tendo sido utilizadas a informação e bibliografia disponíveis que
se consideram mais convenientes.
Ao nível dos recursos hídricos superficiais o projeto está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana
(Região Hidrográfica 7), na sub-bacia do rio Ardila. Na zona a Este de Moura, será de destacar a ribeira
de Brenhas e um seu afluente de margem esquerda, o barranco dos Falcões. A Oeste de Moura, destaca2

Nomeadamente o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, e o Decreto-Lei
n.º 18/2008, de 29 de janeiro.
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se a ribeira de Torrejais, com um desenvolvimento no sentido Sudoeste-Noroeste, afluente de margem
esquerda do rio Ardila.
Das linhas de água que beneficiam a área do Emparcelamento dos Coutos de Moura, somente a ribeira
de Brenhas apresenta regime permanente. As restantes linhas de água funcionam em regime de
intermitente a efémero, à medida que a dimensão das suas bacias hidrográficas diminuem.
Para avaliar a vulnerabilidade relativa das águas superficiais foi utilizado o método WRASTIC3, tendo-se
chegado à conclusão que a área em estudo apresenta uma sensibilidade para a poluição dos recursos
hídricos superficiais reduzida a moderada.
Em relação aos recursos hídricos subterrâneos, verifica-se que a área de implantação do projeto se
sobrepõe em parte ao Sistema Aquífero Moura-Ficalho e ao Sistema Aquífero Pouco Produtivo das Rochas
Ígneas e Metamórficas da Zona de Ossa Morena.
O Sistema Aquífero Moura-Ficalho é uma das grandes reservas de água subterrânea do Alentejo,
possuindo uma grande espessura, e embora se apresente livre em várias zonas, é na maior parte da sua
extensão, um aquífero confinado. Tem um comportamento misto de aquífero cársico e fissurado e a
permeabilidade reduz-se em profundidade, passando dos valores característicos de um meio cársico a
valores pequenos, característicos de um meio fissurado. Devido ao comportamento hidrogeológico
diferenciado do meio de escoamento em profundidade, considera-se que o sistema aquífero é constituído
por um aquífero principal complexo (aquífero Moura-Ficalho) ao qual se associam outros aquíferos
menores.
Na dependência do aquífero Moura-Ficalho, com cerca de 175 km2, ocorrem três aquíferos subsidiários:
Moura-Brenhas, Calcários de Moura e Ribeira da Toutalga.
A recarga do aquífero faz-se exclusivamente a partir da precipitação (recarga entre 37,8% e 42,2% da
precipitação), quer através da infiltração direta da precipitação sobre os afloramentos geológicos, quer
pela drenância das águas que escoam superficialmente sobre as formações impermeáveis e que são
posteriormente captadas pela ribeira de Brenhas, através das formações cársicas.
A elevada produtividade deste sistema aquífero faz com que este constitua uma origem de água por
excelência, quer assegurando consumos particulares, quer assegurando o abastecimento público.
A vulnerabilidade do aquífero à poluição é elevada e existem indícios de alguma contaminação agrícola,
sobretudo na zona norte do aquífero.
Na área de implantação do projeto existem captações subterrâneas que constituem origens de
abastecimento público (captações da Fonte da Telha) para as quais a proposta de regulamentação dos
respetivos perímetros de proteção se encontra em fase de elaboração.
Para além destas captações, é de salientar a existência de concessões hidrotermais na zona,
nomeadamente a concessão Pisões-Moura (engarrafamento) e a concessão Santa Comba e Três Bicas
(termalismo). Esta última localiza-se dentro do perímetro da cidade de Moura e encontra-se atualmente
3

Wastewater; Recreational activities; Agricultural activities; Size of he watershed; Transportation avenues; Industrial activities and
the amount of ground Cover.
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suspensa. A concessão Pisões-Moura situa-se no interior da área estudada e a zona alargada do seu
perímetro de proteção ocupa cerca de 660 ha.
O Setor Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona de Ossa Morena corresponde a um
extensa área com interesse hidrogeológico, em particular porque as formações aquíferas que o suportam
apresentam produtividades superiores às que caracterizam, em geral, as formações geológicas de
natureza ígnea e metamórfica do Maciço Hespérico. Este setor Pouco Produtivo não apresenta
produtividades que o constituam como uma fonte de abastecimento aos principais povoados do Alentejo.
Todavia, são suficientes para abastecer povoações até cerca de 1000 habitantes.
No que diz respeito à vulnerabilidade à contaminação, a área do Emparcelamento dos Coutos de Moura
apresenta Vulnerabilidade DRASTIC-Padrão baixa a intermédia e uma Vulnerabilidade DRASTIC-Pesticidas
Intermédia, apresentando na zona central do projeto vulnerabilidades Elevadas a Muito Elevadas
(nomeadamente na zona do Sistema Aquífero Moura-Ficalho).
No caso concreto da concessão hidromineral Pisões-Moura, foi utilizada a metodologia DRASTIC para
proceder à avaliação da vulnerabilidade à poluição. De acordo com este índice, na área de concessão a
Vulnerabilidade DRASTIC-Padrão será baixa e a Vulnerabilidade DRASTIC-Pesticidas intermédia.
Nesta área de concessão hidromineral podem agrupar-se da forma seguinte os riscos de contaminação
existentes:
a) Problemas originados à superfície do terreno;
b) Infiltração de água superficial contaminada;
c) Libertação de resíduos sólidos e líquidos resultantes da atividade agrícola;
d) Fertilizantes, herbicidas e pesticidas;
e) Derrames acidentais de hidrocarbonetos e outros;
f)

Partículas resultantes da circulação automóvel.

No relatório Técnico para Efeitos de Participação Pública do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas
Integradas nas Regiões 6 e 7 é referido “que os principais focos de contaminação da massa de água

subterrânea Moura-Ficalho são a agricultura e as descargas urbanas, que ao introduzirem contaminantes
podem estar a contribuir para situações de degradação da sua qualidade”.
B.

Identificação e avaliação de impactes; Medidas de minimização e Planos de monitorização

Face às características do projeto, considera-se que os impactes principais nos recursos hídricos foram
adequadamente caracterizados e avaliados, podendo verificar-se:
Na fase de construção, impactes negativos expectáveis nos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos, que se podem classificar de diretos, localizados, certos, temporários, reversíveis,
e baixa magnitude e pouco significativos;
Na fase de exploração, impactes negativos expectáveis nos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos que se podem classificar, para os recursos hídricos superficiais como indiretos,
temporários, prováveis, locais, imediatos, reversíveis, pouco significativos e de magnitude
reduzida e, para os recursos hídricos subterrâneos, como significativos a muito significativos,
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diretos, imediatos, de âmbito regional, certos, de magnitude média a elevada, permanentes
(durante a fase de exploração dos olivais intensivos).
Nos anos mais recentes, a poluição difusa tem vindo a ser reconhecida como um fator determinante na
qualidade da água. Neste contexto, as práticas agrícolas adotadas são determinantes para a qualidade
dos meios hídricos recetores, quer superficiais quer subterrâneos. Em particular, a conversão de áreas
agrícolas de sequeiro para áreas agrícolas de regadio é frequentemente associada a um acréscimo de
cargas poluentes afluentes às massas de água superficiais, na medida em qua a prática de regadio é
tipicamente uma forma de agricultura mais intensiva, à qual estão habitualmente associadas maiores
cargas de fertilizantes, nomeadamente azoto e fósforo.
No caso em análise, dada a localização geográfica da área a beneficiar pelo Emparcelamento dos Coutos
de Moura e o regime hidrológico natural que aí se verifica (longos períodos sem precipitação, intercalados
por períodos curtos de precipitação, muitas vezes de forte intensidade), poderá resultar numa alteração
pontual do padrão de escoamento superficial, com consequências ao nível do transporte de sedimentos e
de potenciais poluentes.
Desta forma, de todas as atividades previstas para o Emparcelamento dos Coutos de Moura e
consequente reconversão do olival tradicional em olival intensivo, a fase de exploração é aquela que
poderá originar os maiores impactes sobre os recursos hídricos, nomeadamente sobre a qualidade da
água.
No entanto, o facto do tipo de rega a aplicar, nestes novos olivais, se prever ser gota a gota, tende a ser
menos gravoso do que outros tipos de rega, não só por ser mais eficiente em termos de consumo de
água mas também por permitir um melhor doseamento de fertilizantes e ser menos erosivo para o solo, o
que contribui igualmente para que o impacte negativo resultante seja de magnitude reduzida.
Os impactes negativos sobre as águas subterrâneas durante a fase de exploração estarão relacionados
com a aplicação de fertilizantes e de pesticidas, que de forma conjugada com a rega contribuem para o
gradual enriquecimento do meio hídrico em profundidade, em particular no que diz respeito aos nitratos.
Todavia, esta situação pode e deve ser minimizada pelos proprietários desde que cumpridas as normas
em matéria de fertilizações e aplicações de produtos fitofármacos constantes do Manual das Boas Práticas
Agrícolas.
No que se refere aos impactes produzidos nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, quer durante
a fase de construção quer durante a fase de exploração, apresenta-se de seguida aqueles que se
afiguram como os mais relevantes.
Recursos Hídricos Superficiais
Fase de construção
- O movimento de máquinas e de trabalhadores, e os trabalhos que impliquem a
movimentação de terras, originam poeiras que ao serem depositadas nos cursos de água
irão deteriorar temporariamente a qualidade da água;
- Eventual poluição química e orgânica das linhas de água por derrames acidentais associados
à manutenção e circulação de máquinas e atividades no estaleiro ou frentes de obra;
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- A utilização, circulação e manutenção de equipamentos e maquinaria são ações suscetíveis
de gerar impactes negativos, quer através do contacto direto com as massas de água
(atravessamentos e circulação em geral pela área de intervenção), quer pela eventual
degradação do solo que lhes pode estar associada; este tipo de impactes poderá ser mais
relevante durante períodos de precipitação intensa;
- A

reabilitação

dos

caminhos

agrícolas

primários

e

secundários

implica

a

construção/reabilitação de passagens hidráulicas para assegurarem a drenagem e o
cruzamento com valas e linhas de água, pelo que serão expectáveis impactes negativos;
- A execução da rede de drenagem irá causar impactes a nível da hidrologia local, podendo
aumentar temporariamente os sólidos em suspensão nas linhas de água e durante a fase de
obra a atividade das máquinas potencia o risco de poluição difusa nos troços de linhas de
água intervencionados; o referido aumento de sólidos, transportados em suspensão pelas
águas superficiais, poderá ocasionalmente criar a necessidade de proceder à limpeza e
desobstrução de determinados troços;
- O arranque de olival numa extensão considerável irá implicar a utilização e circulação de
maquinaria que poderá gerar impactes negativos, quer através do contacto direto com as
massas de água, quer pela eventual degradação do solo que lhe pode estar associada;
- A produção de efluentes domésticos do estaleiro e de outras fontes relacionadas,
nomeadamente águas de lavagem das máquinas, óleos usados dos motores, derrames
acidentais, sólidos suspensos e hidrocarbonetos, levam à degradação da qualidade das
águas superficiais.
Fase de exploração
- A degradação qualitativa da água, provocada pelas atividades agrícolas, resulta da sua
contaminação com nutrientes, sais e pesticidas, devido à utilização inadequada de pesticidas
e adubos, especialmente os azotados, e das perdas de solo por erosão;
- A alteração dos tipos de rega, que se espera ser gota a gota, nos novos olivais implantados,
é também um fator importante na racionalização do uso da água;
- As ações de manutenção da rede de drenagem relacionadas com a limpeza da galeria e
vegetação ripícolas reduzem a capacidade que estas formações vegetais apresentam para
retenção de nutrientes e agroquímicos que afluem à linha de água;
- Não se espera um aumento na circulação de maquinaria afeta à atividade agrícola, já que se
reduz e concentra o número de parcelas por exploração. Os efeitos que poderão advir da
circulação de maquinaria agrícola são diminutos e poderão verificar-se após a ocorrência das
primeiras chuvas, depois de um período seco, em que durante várias semanas ou meses
haja emissões de partículas que se virão a depositar.
Recursos Hídricos Subterrâneos
Fase de construção
- Execução de ações primárias de desmatação e a consequente execução de terraplanagens
provocam a alteração das condições de infiltração dos terrenos.
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Esta ação provocará também fenómenos de compactação dos solos, o que aduzirá uma
maior dificuldade no processo de infiltração natural da água. Para além disso, serão
construídas estruturas que irão impermeabilizar o solo, reduzindo-se a área de recarga do
aquífero;
- No estaleiro da obra há sempre a possibilidade de ocorrerem derrames acidentais de óleos,
combustíveis, ácidos, outros produtos químicos, etc., os quais poderão posteriormente
contaminar as águas subterrâneas;
- Redução da área de recarga do aquífero na zona de armazenamento temporário de materiais
e inertes sobrantes das escavações;
- Do ponto de vista hidrogeológico, a movimentação geral de terras para execução das obras
(rede de drenagem e rede viária) pode provocar impactes sobre as condições naturais de
infiltração;
- A circulação de maquinaria e viaturas pesadas, associada ao transporte de terras, contribuirá
também para a gradual compactação dos terrenos. Esta ação não só afeta a zona do
estaleiro, mas também todos os caminhos percorridos para aceder aos locais de obra,
facilitando assim fenómenos de compactação com a consequente modificação das condições
de infiltração naturais;
- A reabilitação da rede viária irá aumentar o grau de compactação do solo pelo facto do
alargamento de parte dessas vias provocar a impermeabilização do solo ao longo do traçado
por elas abrangido e reduzindo as capacidades de recarga;
- Relativamente a aquedutos e pontões os impactes podem ser relativos não só na alteração
das condições de infiltração mas também no potencial de contaminação, uma vez que na sua
construção podem ser usados produtos que inadvertidamente podem ser derramados e
contaminar os aquíferos;
- No que se refere à rede de drenagem, os impactes previstos são os decorrentes da
compactação dos solos durante a fase de reperfilamento e limpeza com a potencial redução
das condições de infiltração;
- A reconversão do olival implicará o arranque de árvores numa extensão de cerca de
1 300 ha o que irá potenciar uma diminuição da infiltração da água na área afetada, pelo
menos até às novas árvores começarem a criar raízes.
Fase de exploração
- Uma das principais fontes de preocupação com a implementação do emparcelamento dos
Coutos de Moura prende-se com a aplicação de fertilizantes e de pesticidas;
- As características hidrogeológicas dos aquíferos presentes implicam que, nas situações em
que o aquífero é livre, qualquer atividade que seja realizada na superfície do terreno poderá
refletir-se diretamente nas águas subterrâneas, dado que a zona não saturada do solo
constitui a única barreira de proteção do meio hídrico em profundidade;
- A aplicação de fertilizantes, fundamentalmente azotados, constitui um dos fatores de maior
risco de degradação da qualidade da água subterrânea uma vez que estes compostos em
determinadas condições de temperatura, arejamento e humidade, passam a nitratos;
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- A circulação de maquinaria poderá afetar a qualidade das águas subterrâneas, sendo que o
principal risco provém da possibilidade de ocorrerem derramamentos acidentais de
substâncias poluentes (combustíveis, óleos, etc.) que, ao serem arrastados pelas águas de
superfície e consequentemente de percolação, possam atingir e afetar os sistemas aquíferos.
Na fase de desativação, para os recursos hídricos superficiais, são expectáveis impactes positivos, diretos,
temporários, prováveis, locais, a médio/longo prazo, reversíveis, significativos e de magnitude reduzida,
em qualquer dos cenários de abandono, reconversão e remoção, caso ocorra a suspensão da adição de
fertilizantes e pesticidas, com repercussões na melhoria da qualidade das águas que se infiltram e
recarregam os aquíferos.
Para os recursos hídricos subterrâneos, a fase de desativação tem um impacte positivo na melhoria da
qualidade da água, os quais podem ser significativos, de magnitude média/elevada, permanentes, de
médio/longo prazo, indiretos, prováveis, de âmbito regional.
Considera-se que, embora o projeto em causa potencie a ocorrência de impactes negativos, de
magnitude reduzida e pouco significativos, para os recursos hídricos superficiais, significativos a muito
significativos e de magnitude média a elevada, para os recursos hídricos subterrâneos, desde que sejam
cumpridas as medidas de minimização e compensação adequadas, os referidos impactes poderão ser
minimizados de forma a que sejam assegurados e salvaguardados os aspetos fundamentais de proteção
dos recursos hídricos e das massas de água.
Na fase de construção as medidas propostas visam sobretudo evitar ou diminuir os efeitos negativos,
relacionados com a execução das obras. Assim, a mitigação dos impactes negativos potenciais nos
recursos hídricos, durante a fase de construção, poderá ser garantida através da correta implementação
das medidas gerais de minimização e compensação indicadas no Capítulo 9 do EIA.
As medidas de minimização de impactes negativos a ter em consideração na fase de construção devem
ainda ser complementadas com os procedimentos e as medidas constantes no Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) da EDIA (Anexo 6 incluído no Volume 3 do EIA), elaborado pelo dono da obra e a adotar
na empreitada.
Deverão ainda ser cumpridos os seguintes aspetos:
Fase de construção
- Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de intervenção ou
em áreas degradadas; devem ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso
próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terras e abertura de acessos. Não
devem ser ocupados os seguintes locais: áreas do domínio hídrico, áreas inundáveis, zonas
de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração) e perímetros de proteção
de captações.
- Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação,
estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas
subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem
encaminhados para destino final adequado.
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- Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de
depósito deve excluir as seguintes áreas: áreas do domínio hídrico, áreas inundáveis, zonas
de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração) e perímetros de proteção
de captações.
- Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra,
de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização dos
riscos de contaminação dos solos e das águas.
- Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados de
sistemas de drenagem de águas pluviais.
- A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá
obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e
lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos
de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos
adequados.
- Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a
sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a
contenção/retenção de eventuais escorrências ou derrames. Não é admissível a deposição de
resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima
infiltração.
- Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes dos
estaleiros, de acordo com a legislação em vigor (ligação a sistema municipal ou, em
alternativa, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para
tratamento.
- Não devem ser admitidas fossas com poços absorventes ou trincheiras de infiltração, uma
vez que o potencial contaminante para o Sistema Aquífero Moura-Ficalho é elevado.
- As zonas de armazenamento de produtos e os parques de estacionamento de viaturas
devem ser drenados para bacias de retenção, impermeabilizadas e isoladas da rede de
drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou
outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Estas bacias de retenção devem
estar equipadas com um separador de hidrocarbonetos.
- Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha
do solo contaminado e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.
- Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que
possam ter sido afetados pelas obras de construção.
- Sempre que ocorra um atravessamento de linhas de água por elementos do projeto, deverá
minimizar-se o tempo de interrupção da circulação de caudal.
Fase de exploração
- Recorrer às boas práticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só
quando necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o
ambiente, ou seja aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o
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intervalo de segurança. Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os nutrientes
existentes no solo (análise de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as
necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o ciclo cultural)
e as épocas de aplicação dos adubos.
Deverá também ser promovido junto dos agricultores, um conjunto de medidas culturais e
técnicas com vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e de produção
integrada e/ou agricultura biológica.
Os agricultores deverão aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como aos métodos de
luta alternativos à luta química.
- Adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências
provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.
- Implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do
perímetro de rega, para evitar problemas erosivos.
- Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor
ecológico tais como nas margens dos cursos de água (galerias ripícolas) e em zonas de
vegetação autóctone.
- Deverá ser promovido o uso racional da água para rega, nomeadamente através do
cumprimento das disposições aplicáveis do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água.
- Deverão ser desenvolvidas ações de sensibilização que promovam a substituição de origens
de água subterrânea para uso agrícola, pelas novas origens de água superficial.
Concorda-se com a não apresentação do programa de monitorização dos recursos hídricos, tanto mais
que, de acordo com o EIA, o sistema de rega que irá beneficiar parte da área do Projeto de
Emparcelamento dos Coutos de Moura será âmbito de um projeto e estudo de avaliação separado.
Aquando da atribuição dos Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) associados à eventual
rejeição dos efluentes dos estaleiros e eventuais intervenções em terrenos do Domínio Hídrico, poderão
ser estipuladas condicionantes a cumprir em matéria de monitorização da qualidade da água. Assim,
alerta-se para o facto de que as ações associadas ao uso, ocupação e transformação do solo na área de
intervenção do processo em causa, que impliquem a utilização de recursos hídricos, tal como se encontra
definida na Lei da Água e no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, terão de obter o respetivo
Título de Utilização.
Importa ainda referir que deverá ser tida em consideração a seguinte condicionante ao presente projeto:
Na área correspondente às zonas intermédia e alargada das captações de abastecimento
público da Fonte da Telha, deverão manter-se as características de olival tradicional ou outras
práticas culturais que não impliquem o uso intensivo de água e de adubos orgânicos ou
químicos, inseticidas, pesticidas ou quaisquer outros produtos químicos.
O cumprimento desta condicionante permite assegurar o disposto nos n.os 2 e 4, do artigo 6º,
do Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de setembro, os quais preveem a interdição/ou o
condicionamento nas zonas de proteção intermédia e alargada, respetivamente, de atividades
agrícolas e pecuárias e a utilização de pesticidas móveis e persistentes na água ou que possam
formar substâncias tóxicas, persistentes ou bioacumuláveis.
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Por outro lado, apesar da gestão dos recursos hidrominerais não se incluir nas competências da APA, IP,
em matéria de gestão dos recursos hídricos, tendo em conta o parecer da DGEG, considera-se que
deverão ser cumpridas as seguintes condicionantes:
Na área correspondente às zonas intermédia e alargada do Perímetro de Proteção para a
concessão de exploração de água mineral Pisões-Moura, deverão manter-se as características
de olival tradicional ou outras práticas culturais que não impliquem o uso intensivo de água e de
adubos orgânicos ou químicos, inseticidas, pesticidas ou quaisquer outros produtos químicos.
O cumprimento desta condicionante permite assegurar o disposto no artigo 43º, do Decreto-Lei
n.º 90/90, de 16 de março, segundo o qual são proibidos a “utilização de adubos orgânicos ou
químicos, inseticidas, pesticidas ou quaisquer outros produtos químicos”.
Não deverão ser efetuadas quaisquer intervenções (limpezas, reperfilamentos, etc.) no leito e
margens da ribeira de Torrejais, ao longo do troço compreendido na zona alargada do
Perímetro de Proteção para a concessão de exploração de água mineral Pisões-Moura;
Durante a fase de obra, não poderão ser instalados estaleiros na zona alargada do mesmo
perímetro de proteção.
C.

Conclusão

Em conclusão, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável, sujeito às condicionantes que
vierem a ser consideradas necessárias.

6.2. ECOLOGIA
A.

Caracterização da situação de referência

O projeto de Emparcelamento situa-se fora de área classificada. No entanto, está localizado dentro da
área de caça de um dos abrigos mais importantes de morcegos cavernícolas, abrigo da Preguiça ou
Moura1, abrigo este que se situa dentro do SIC Moura-Barrancos. Em concreto, o abrigo situa-se a 10 km
da fronteira do presente projeto de Emparcelamento.
B.

Identificação e Avaliação de Impactes

Os principais impactes expectáveis serão ao nível da afetação:
Dos ecossistemas ribeirinhos nas fases de construção, devido às ações diretas sobre a rede de
drenagem e na fase de exploração, por aumento da poluição difusa;
Do montado, na fase de construção dos caminhos, mas provavelmente também na fase de
exploração, como consequência da inerente intensificação agrícola;
Da fauna pela inerente intensificação agrícola.
Reabilitação da rede de drenagem
A ribeira de Brenhas diferencia-se das restantes linhas de água, por apresentar coberto arbustivo e
arbóreo e nomeadamente os habitat 91B0 – Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia, habitat
92D0 – Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) para além
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do 3290 – Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion que também ocorre na
ribeira de Torrejais.
Na ribeira de Brenhas será efetuada uma limpeza seletiva, com remoção de sedimentos, árvores mortas e
troncos caídos; na ribeira de Torrejais não será realizada nenhuma ação de reperfilamento (esta ação
apena será realizada nos barrancos). Assim, em termos de afetação das principais linhas de água pelas
ações de limpeza, não se perspetiva a existência de impactes negativos significativos associados.
Reabilitação da rede viária
O EIA quantifica a afetação do habitat 6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene numa extensão
de 239,28 m. 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.
Deste modo, devem ser implementadas medidas que minimizem a necessidade de corte de quercíneas.
A manter a necessidade de abate de quercíneas, considera-se que devem ser implementadas medidas de
compensação.
Reconversão do olival tradicional
O uso do solo atual consiste em:
72,4% de olival
20,5% de culturas anuais de sequeiro, sobretudo de trigo e girassol
Para além da reconversão de 1 343 ha de olival, haverá igualmente uma tendência para a intensificação
das culturas, referindo o Aditamento o milho e a beterraba como as culturas anuais que podem vir a
surgir em substituição das de sequeiro.
Assim, os impactes mais significativos deste projeto quanto ao fator Ecologia advêm da inerente
intensificação agrícola, o que levará à substituição das comunidades existentes por outras de carácter
cosmopolita de muito menor valor ecológico, conduzindo a uma modificação irreversível das condições
ecológicas, alteração das estruturas de habitats, fragmentação e isolamento de populações, assim como a
redução da normal capacidade de regeneração. De forma resumida, a reconversão prevista promoverá:
A alteração das estruturas de habitats da fauna terrestre, tendo como consequência o
desaparecimento da fauna que se encontra mais dependente dos regimes extensivos, com
especial destaque para os morcegos (Rainho et al., 2010)4;
A degradação da qualidade da água, com repercussões ao nível das comunidades ictiofaunísticas,
bivalves e da herpetofauna aquática.
As áreas Este e Sudeste do projeto de Emparcelamento coincidem com as áreas onde prevalecem as
culturas anuais de sequeiro, constituindo zonas de caça das espécies de morcego do abrigo da Preguiça
(abrigo Moura I). Este abrigo é um dos maiores da Europa de morcegos cavernícolas, com cerca de
7 000 a 8 000 indivíduos e 11 espécies diferentes. Na área do projeto foram registadas espécies do
4

Rainho, A., Augusto, A. M. , Palmeirim, J. M. (2010). Influence of vegetation clutter on the capacity of ground foraging bats to
capture prey. J. Appl. Ecol. 47, 850-858.
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abrigo em atividade de caça, em concreto Myotis myotis e Rhinolophus mehelyi, as quais constam no
Anexo II e IV da Diretiva Habitats e apresentam, respetivamente, os estatutos de ameaça de Vulnerável e
de Criticamente em Perigo.
Os modelos de adequabilidade do habitat mostram que as áreas a Sul e Este de Moura são importantes
para Rhinolophus mehelyi. Destas áreas salientam-se os terrenos com boa capacidade agrícola e terrenos
nas proximidades de linhas de água (até 2km) (Rainho & Palmeirim, 2011; Rainho & Palmeirim, 2013)5.
Da análise da carta de ocupação do solo e de habitats verifica-se que a zona envolvente da ribeira de
Brenhas será por isso uma das zonas mais utilizadas, pelo que a conservação de habitat montado e da
vegetação ribeirinha aqui se tornará mais premente.
Assim, considera-se que a reconversão do olival, aliada à intensificação agrícola com o aumento do uso
de fitofármacos e fertilizantes, constituem impactes negativos significativos irreversíveis sobre a
comunidade de morcegos, que utiliza esta área como zona de caça. Contudo, considera-se que existem
determinadas medidas que podem minimizar estes impactes.
Existe outro grupo de fauna que pode vir a ser afetado, nomeadamente pela intensificação agrícola, uma
vez que esta está associada ao aumento de utilização de produtos químicos que alteram a qualidade
química bem como ecológica da água, com repercussões ao nível das comunidades aquáticas. Tendo em
conta que não foi elaborado um trabalho dirigido à identificação das espécies piscícolas e de bivalves
presentes na área, recorre-se ao conhecimento existente em ribeiras vizinhas da sub-bacia do Ardila,
nomeadamente com ocorrência na ribeira da Toutalga e das capturas efetuadas para realização da Carta
Piscícola efetuadas na ribeira de Brenhas (Ribeiro et al., 2007) 6. Assim, na área do projeto ocorrem pelo
menos 9 espécies piscícolas autóctones e pelo menos 2 espécies de bivalves com elevado interesse de
conservação (Reis, 2006)7.

5

Rainho, A. , Palmeirim, J. M. (2011). The importance of distance to resources in the spatial modelling of bat foraging habitat.
PloS One 6, e19227.
Rainho, A. , Palmeirim, J. M. (2013). Prioritizing conservation areas around multispecies bat colonies using spatial modeling. Animal
Conservation, 16, 438-448.
6

7

Ribeiro, F., Beldade, R., Dix, M. & Bochechas, J. 2007 Carta Piscícola Nacional Direção Geral dos Recursos Florestais-Fluviatilis,
Lda. Publicação Eletrónica (versão 01/2007).
Reis, Joaquim (coord.) 2006. Atlas dos bivalves de água doce em Portugal continental. Instituto da Conservação da Natureza,
Lisboa. 130pp.
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Espécie
Cumba

Luciobarbus comizo
(Steindachner, 1864)
Barbo-de-cabeça-pequena

Luciobarbus microcephalus

Diretiva
Habitats
(anexos)

Convenção
de Berna
(anexos)

Tipo de Ocorrência

Estatuto de ameaça8
(Cabral et al., 2005)

B-II
B-V

III

Endemismo
ibérico

EN

B-V

III

Endemismo da
bacia do Guadiana

NT

B-V

III

Endemismo
ibérico

EN

B-V

III

Endemismo
ibérico

NT

B-II

III

Endemismo da
bacia do Guadiana

VU

B-II

III

Endemismo
ibérico

EN

B-II

III

Endemismo
ibérico

VU

III

Endemismo
ibérico

EN

III

Endemismo
ibérico

LC

III

Endemismo
circum-mediterrânico

EN

B-II

--

--

--

--

--

--

--

(Almaça, 1967)
Barbo do Sul

Luciobarbus sclateri
(Günther, 1868)
Barbo de Steindachner

Luciobarbus steindachneri
(Almaça, 1967)
Boga do Guadiana

Pseudochondrostoma willkommii
(Steindachner, 1866)
Boga-de-boca-arqueada

Iberochondrostoma lemmingii
(Steindachner, 1866)
Bordalo
Iberocypris alburnoides
(Steindachner, 1866)
Escalo do Sul

Squalius pyrenaicus
(Günther, 1868)
Verdemã-comum

Cobitis palúdica

B-II

(de Buen, 1930)
Caboz-de-água-doce

Salaria fluviatilis
(Asso, 1801)
Náiade pequena

Unio tumidiformis
(Philipsson, 1788)
Náiade comum

Unio pictorium
(Linnaeus, 1758)

Tendo presente o elevado valor piscícola e de bivalves presentes na sub-bacia do Ardila, são de prever
impactes negativos significativos e irreversíveis sobre as comunidades biológicas aquáticas. Contudo,
considera-se que a implementação de medidas sobre as principais ribeiras poderá minimizar estes
impactes.
Quanto à dimensão do montado que possa vir a ser afetado pela reconversão agrícola, o Aditamento
refere que "A extensão do montado dentro da área do projeto de emparcelamento é muito reduzida,

cerca de 87 ha, concentrando-se na envolvente da ribeira de Brenhas e da ribeira dos Torrejais, áreas
que não estão previstas serem beneficiadas pelo regadio, pelo que não se espera a afetação do montado
pela alteração do uso do solo de sequeiro para regadio."

8

Cabral MJ (coord), Almeida J, Almeida PR, Dellinger T, Ferrand de Almeida N, Oliveira ME, PalmeirimJM, Queiroz AI, Rogado L,
Santos-Reis M (eds), 2005. Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. Instituto da Conservação da Natureza. Lisboa.660pp.

Emparcelamento dos Coutos de Moura
Projeto de Execução

26

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2683

C.

Condicionantes, Elementos a apresentar, Medidas de minimização e de compensação; Plano de

monitorização
C.1. Condicionantes
Os caminhos a implementar junto às manchas de montado deverão ser estabelecidos pela zona
não arborizada, reduzindo a necessidade de abate de quercíneas.
C.2. Elementos a apresentar
i. Reconversão agrícola
Previamente ao licenciamento do projeto, deverá ser apresentado um projeto de reabilitação da
vegetação na ribeira de Torrejais e de manutenção da vegetação da ribeira de Brenhas. Este
projeto deverá atender aos seguintes aspetos:
Colocação de proteções/vedações ao longo das margens numa faixa nunca inferior a
5 metros de cada lado em toda a extensão das ribeiras de Brenhas e de Torrejais, de modo
a impedir a circulação de máquinas e a utilização do espaço para agricultura;
Plantação de uma linha de árvores e arbustos de cada lado da ribeira de Torrejais, com
espécies dos habitats 92D0 ou 91B0, com a finalidade de promover uma cortina ribeirinha
como barreira à poluição difusa;
Recuperação da vegetação da ribeira de Brenhas nas áreas degradadas com recurso a
espécies dos habitats 92D0 ou 91B0.
Com esta medida, pretende-se evitar a exploração agrícola até ao limite da margem da ribeira,
permitindo pelo contrário o desenvolvimento da vegetação ribeirinha de preferência arbustiva e
arbórea que a médio prazo formarão uma cortina que funcionará como uma barreira à poluição
difusa. A aplicação desta medida, fomentará ainda os habitats ribeirinhos minimizando os
impactes da reconversão agrícola sobre as comunidades aquáticas, mas também permitirá
compensar a perda de área de caça pelos morcegos, principal grupo da fauna afetado pela
reconversão agrícola.
Contrariamente ao sugerido no Aditamento, considera-se que esta medida deverá ser
implementada no âmbito do presente projeto de Emparcelamento e não posteriormente
(integrada como projeto a apresentar com o EIA da infraestruturação de rega). Tal decorre do
facto de, em alguns blocos de rega, assistir-se atualmente à realização da reconversão agrícola
antes da infraestruturação com a rede de rega, uma vez que existem outras origens para o
abastecimento de água. Deste modo, o sucesso da medida depende se a mesma é implementada
antes da reconversão agrícola acontecer.
C.3. Medidas de minimização
C.3.1. Fase de construção
i.

Reabilitação da rede viária
Sensibilização do pessoal afeto à obra sobre a importância de boas práticas ambientais
nomeadamente sobre a necessidade de preservação dos exemplares de quercíneas.
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Não deve ser permitida a colocação de cravos, cavilhas, correntes e sistemas semelhantes
em árvores e arbustos, bem como deixar raízes a descoberto e sem proteção em valas e
escavações.
Deverão ser adotadas soluções de construção que garantam a proteção do sistema
radicular das quercíneas.
ii. Reconversão agrícola
As manchas de montado, matos e galerias ripícolas devem ser preservadas, com vista a
manter habitat de caça para os morcegos. O futuro projeto de rega não deverá englobar estas
manchas nem vir a beneficiar reconversões culturais.
C.3.2. Fase de exploração
i.

Reconversão agrícola

Deverão ser desenvolvidas campanhas de divulgação de práticas agrícolas com redução da
necessidade de uso de pesticidas e outros agroquímicos, com especial incidência para a Proteção
Integrada e para o nicho de mercado dos produtos biológicos.
C.4. Medidas de compensação
Com o objetivo de manter a área de azinheira, o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, prevê a
constituição de novas áreas de povoamento ou a beneficiação de áreas existentes, devidamente geridas,
expressas em área ou em número, numa área nunca inferior à afetada pelo corte ou arranque
multiplicada de um fator de 1,25 (artigo 8º). Assim, no caso de em determinadas situações específicas
não se conseguirem aplicar as medidas de minimização previstas em fase de projeto, deverá ser
implementada a seguinte medida de compensação:
Garantir a compensação do abate das quercíneas por plantação do número de exemplares
multiplicado por um fator de 1,25. Com a finalidade de criar uma mancha homogénea, a
plantação deverá ser realizada na mesma zona que as restantes compensações de quercíneas
resultantes das DIA’s dos 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 herbivoria e a reposição de exemplares perdidos
(retancha). A localização e o projeto florestal de acompanhamento das quercíneas deverão
merecer a aprovação do ICNF.
C.5 Plano de monitorização
O EIA não prevê a implementação de planos de monitorização, remetendo a monitorização para o EIA a
desenvolver para o sistema de rega, o que se considera aceitável.
No entanto, face à inter-relação deste projeto de Emparcelamento com o futuro projeto da rede de rega a
desenvolver e atendendo à importância da caracterização da situação existente ao nível da qualidade
ecológica da água, bem como à possibilidade de a reconversão do olival poder ser desenvolvida sem que
a infraestruturação esteja terminada, considera-se que previamente ao licenciamento do projeto deverá
ser apresentada a caracterização da situação de referência da qualidade ecológica da água das ribeiras de
Brenhas e Torrejais. Esta caracterização servirá de base ao posterior acompanhamento da
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evolução/desempenho da reabilitação da vegetação ribeirinha e que terá por objetivo a avaliação da
necessidade de aplicação de outras medidas de minimização adicionais.
Adicionalmente, este levantamento deverá, posteriormente, servir de base ao desenvolvimento do projeto
da rede de rega e respetiva avaliação de impactes ambientais.
D.

Conclusão

Face ao exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável, condicionado à aplicação das
medidas de minimização e de compensação relativas ao fator Ecologia. De destacar como principal
condicionante ao projeto a manutenção da vegetação ribeirinha e das áreas de montado, nomeadamente
na envolvente da ribeira de Brenhas.

6.3. SOLOS
A.

Caracterização da situação de referência

O projeto de Emparcelamento de Coutos de Moura abrange uma área de cerca de 4 671 ha, com
dominância dos Solos Calcários e Solos Mediterrâneos respetivamente com 49,1 e 44,3% da zona e que
representam 97,4% da área. Aparecem ainda de forma residual Solos Hidromórficos com 2,1%, Solos

Litólicos Não Húmicos com 1,9%, Solos Incipientes com 1,5% e Barros com 0,4%.
Em termos de capacidade de uso dos solos, cerca de 82,0% da área está classificada nas classes A, B e C
(utilização agrícola) e cerca de 9,9% nas classes D e E (utilização agro-florestal e florestal), sendo a
restante da área composta por complexos das duas utilizações referidas.
Em relação aos riscos de erosão do solo verifica-se que na maioria da área do projeto, correspondentes a
89,4%, o risco é baixo e médio (< 0,72 t/ha/ano), em 4,1% da área o risco é alto (0,72 – 1,0 t/ha/ano) e
em 6,5% da área o risco é muito alto (> 1,0 t/ha/ano).
Quanto aos riscos de salinização/alcalização dos solos, área de projeto é caracterizada por apresentar
77,4% de solos com risco baixo (solos normais), 21,3% de solos com risco alto (solos alcalizados-salinos)
e para 6,2% da área não existe informação, sendo de referir que não foi identificada a presença de solos
salinos.
Na caracterização da aptidão ao regadio, verifica-se que na área do projeto de Emparcelamento mais de
72% da superfície apresenta aptidão para o regadio, 11,8% da área é constituída por complexos de solos
com aptidão e aptidão duvidosa, e 5,8% da área por solos sem aptidão para o regadio.
B.

Identificação e avaliação de impactes; Medidas de minimização

Sobre o fator ambiental solo, as principais ações geradoras de impactes negativos são as decorrentes da
fase de construção, pela implantação de novos caminhos e beneficiação de caminhos existentes com
alargamento da faixa de rodagem. Assim, os impactes sobre os solos serão os resultantes de:
Ações de decapagem dos solos para a construção dos novos caminhos e alargamento de
caminhos existentes;
Ocupação permanente dos solos com as infraestruturas construídas;
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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 construção e a sua
exposição aos agentes atmosféricos;
Ocupação transitória do solo pelos os estaleiros e depósitos temporários de terras sobrantes;
Possível contaminação dos solos por um eventual derrame de óleos e/ou combustíveis.
Os impactes decorrentes da ocupação do solo, quer pela implantação de novos caminhos quer pelo
alargamento de caminhos já existentes, serão negativos, localizados e significativos por haver uma
afetação do solo de carácter permanente, os restantes serão temporários e pouco significativos, porque
além da afetação dos solos ser transitória, serão minimizados pelo cumprimento com o proposto no SGA.
Na fase de exploração, além dos impactes negativos que tiveram início na fase de construção e que se
prolongam a esta fase (ocupação irreversível do solo pela infraestruturas construídas), não se esperam
impactes negativos significativos sobre o fator ambiental solo, pois o projeto de Emparcelamento não é
mais que uma reorganização predial através do rearranjo espacial de parcelas constituintes das
explorações agrícolas.
A implementação do projeto de emparcelamento, por possibilitar um maior e melhor aproveitamento da
superfície agrícola das parcelas, poderá ter como consequência um maior desenvolvimento da atividade
agrícola, originando deste modo impactes positivos, permanentes que serão pouco significativos a
significativos, dependendo do desenvolvimento da atividade.
C.

Conclusão

Da análise dos impactes do projeto sobre fator ambiental solo, conclui-se que na sua globalidade se
apresenta ambientalmente viável, não tendo sido identificado nenhum impacte que, pela sua gravidade,
possa pôr em causa a sua realização.

6.4. USOS DO SOLO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
6.4.1. Uso do Solo
A área de implementação do projeto incide sobre 4 671 ha de terrenos que, apesar de abrangerem
freguesias urbanas, apresentam características demográficas e económicas marcadamente rurais.
Na área de implementação do projeto, verificam-se as principais ocupações do solo:
olivais de sequeiro (2 667 ha/57 %);
culturas anuais de sequeiro (955 ha/20 %);
olivais de regadio (716 ha/15 %).
Sendo um dos propósitos do projeto a reconversão de olivais e de outras culturas de sequeiro em olivais
de regadio, constata-se que o projeto:
Na fase de construção, incide sobre um uso agrícola;
Na fase de exploração, mantém o uso agrícola, alterando 3 622 ha (77 %) de culturas de
sequeiro para olivais de regadio.
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Assim, considera-se não ser expectável qualquer impacte do projeto ao nível do uso do solo, quer na fase
de construção, quer na fase de exploração, na medida em que este não irá alterar o uso atual e
predominantemente agrícola.

6.4.2. Ordenamento do Território
De acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM) de Moura, verifica-se a sobreposição do projeto com:
Classes de Espaço - Espaços Agrícolas; Espaços Agro-Silvo-Pastoris; Espaços Culturais e Naturais

(Estrutura Biofísica Principal); Espaços Canais (Infraestruturas Rodoviárias, Ferroviárias e Rede
Elétrica); Equipamentos Propostos (Parque de Campismo e Canil);
Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional (REN); Reserva Agrícola Nacional (RAN); Áreas de
Conservação da Natureza (Montado de Sobro e Azinho); Perímetro de proteção da área reservada
das nascentes.
No que respeita a outros Instrumentos de Gestão do Território em vigor, importa referir:
O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território , aprovado pela Lei n.º 58/2007,
de 4 de setembro, que define como uma das opções estratégicas territoriais da região os projetos
do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), do qual o projeto em análise faz parte;
O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto, que indica os projetos do EFMA como opções
estratégicas de ordenamento territorial para a região Alentejo, através da estratégia
Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional.
Relativamente à sobreposição do projeto com as Classes de Espaço:

Agrícolas, Agro-Silvo-Pastoris e Culturais e Naturais - considera-se que o objetivo do projeto se
enquadra nas classes em causa;

Espaços Canais e Equipamentos Propostos - considera-se que a construção do projeto deverá
merecer parecer favorável da Eletricidade de Portugal, Câmara Municipal de Moura e da Rede
Ferroviária Nacional.
Relativamente à sobreposição do projeto com as Condicionantes, 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;
O Aviso n.º 964/2011, 10 janeiro, que altera o Regulamento do PDM, menciona:

Artigo 62.º - Proteção das redes de abastecimento de água e captações
1 — Sem prejuízo da legislação em vigor, qualquer obra ou plantação está condicionada
num corredor de 10 m para cada lado das condutas adutoras de água.
2 — São interditas as ações de construção, instalação de esgotos, depósito de produtos
tóxicos, depósito de resíduos sólidos e instalações pecuárias, num perímetro de
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100 m em volta dos furos de captação, e num perímetro de 1000 m serão
condicionados a parecer favorável da Câmara Municipal.
Artigo 63.º - Perímetro de proteção da área reservada das nascentes
Os perímetros de proteção dos recursos hidrominerais das nascentes e as respetivas
zonas obedecem ao estabelecido na legislação vigor.

6.5. SÓCIO-ECONOMIA
A.

Caracterização da situação de referência

Na área do projeto verifica-se a seguinte ocupação do solo:
57 % com olivais de sequeiro;
20 % com culturas anuais de sequeiro;
15 % olivais de regadio.
No que respeita à população residente no concelho e freguesias do projeto, os Censos mostram que:
Habitantes
(n.º)

Crescimento Densidade Envelhecimento
(%)
(hab/km2)
(%)

Atividade
(sector %)

2001

2011

2001 a 2011

2011

2011

1º

2º

3º

Moura

16590

15167

- 8,58

15,8

149

15,5

18,9

68,9

Santo Agostinho

4747

4075

- 2,93

35,8

96

11,4

17,5

63,7

São João Baptista

4475

4344

-14,16

43,7

147

10,8

22,0

67,2

Assim, na área de implementação do projeto destaca-se:
a baixa densidade populacional;
o crescimento demográfico negativo;
o envelhecimento populacional;
o predomino do sector terciário.
No que respeita à atividade económica no concelho, destaca-se o sector agroalimentar, no qual tem
grande expressão a produção de:

azeite de moura, produto de Denominação de Origem Produzida (DOP);
queijo serpa, produto de Denominação de Origem Produzida (DOP);
vinho de moura, produto de Denominação de Origem Controlada (DOC).
água castello.
Importa ainda referir que:
80 % dos produtores agrícolas não têm qualquer nível de instrução e 96 % têm mais de 55 anos;
as empresas, na sua maioria, são de pequena dimensão e cariz familiar;
as marcas azeite de moura e água castello são produtos de nível nacional e internacional;
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a olivicultura e a produção de azeite são fortemente característicos da região, existindo várias
estruturas organizadas para apoio e desenvolvimento, com destaque para a Cooperativa Agrícola

de Moura e Barrancos, para o Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo e para a feira
anual OLIVOMOURA, promovida pela autarquia.
B.

Identificação e avaliação de impactes;

No que respeita aos principais impactes do projeto, na fase de construção, serão expectáveis os
seguintes:
Impacte positivo significativo, associado ao aumento da procura de bens de consumo e de
serviços, em freguesias onde a taxa de empregabilidade no sector terciário é elevada, devido ao
aumento do volume de negócios de empresas de restauração, hotelaria, construção e pequeno
comercio, pelo afluxo de trabalhadores e técnicos envolvidos e pela aquisição de materiais
essenciais à obra. O impacte é significativo devido ao longo período de tempo (27 meses) em que
decorrerá a construção do projeto;
Impacte negativo significativo, associado ao prejuízo nos rendimentos dos produtores agrícolas
com olival tradicional, quer pelo elevado investimento da reconversão destes em olival intensivo
(2 667 ha/57 %), quer pela perda da produção do olival tradicional. O impacte é significativo pelo
longo período de tempo (3 anos) necessário à obtenção da 1ª produção no olival reconvertido.
Na fase de exploração, será expectável um impacte positivo muito significativo, associado ao incremento,
quer do Valor Acrescentado Bruto (VAB) das explorações agrícolas, devido ao aumento da produtividade
dos solos, quer da dinamização do tecido económico agregado, a montante e a jusante, devido ao
aumento de atividades de produção, comercialização de bens e de serviços. O impacte é muito
significativo na medida em que o projeto contribuirá, quer para dinamizar a economia do concelho,
através do incremento dado na produção/comercialização da sua marca de excelência, o azeite de moura,
quer para fixar habitantes em freguesias onde na última década se verificou uma variação negativa e um
declínio populacional.
C.

Medidas de minimização

Consideram-se corretas as medidas propostas no EIA, devendo ainda ser adotadas as seguintes:
O recrutamento de mão-de-obra e o fornecimento de bens e serviços deverá ser efetuado,
sempre que possível, a nível local ou nos concelhos limítrofes;
Deverá ser mantida, nos novos olivais, as espécies e variedades de olival que estão na base da
definição do caderno de especificações do DOP Azeite de Moura.
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6.6. AGROSSISTEMAS
Os objetivos e justificação do projeto são claramente explicitados e a caracterização da situação de
referência é adequada para a avaliação dos estudos inseridos neste âmbito.
O projeto em apreço desenvolve-se nas freguesias Santo Agostinho e São João Batista pertencentes ao
Concelho de Moura, que se insere na sub-região do Baixo Alentejo (NUT III) e na região do Alentejo
(NUT II).
A.

Caracterização da situação de referência

A caracterização da situação de referência relativa à informação base desta componente foi obtida a
partir dos dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e constantes nos Anuários
Estatísticos Regionais, nos Recenseamentos Gerais da População e da Habitação e nos Recenseamentos
Gerais Agrícola 99/09, bem como, no levantamento de campo efetuado e demais bibliografia disponível
designadamente o “Estudo Prévio de Emparcelamento Rural dos Coutos de Moura” – EUROTEAM, 2006, o
“Projeto de Reconversão do Olival do Projeto de Emparcelamento dos Coutos de Moura” – Cooperativa
Agrícola de Moura e Barrancos, 2º Relatório, Novembro de 2011 e o “ Estudo de Avaliação de Impacte
Sócio – Económico da Componente Hidroagrícola do Alqueva” – AGROGES – 2004.
A nível dos agrossistemas, as explorações agrícolas caracterizam-se por apresentarem uma dimensão
média apreciável, sendo que a área total média das explorações no concelho de Moura (47,8 ha) é
inferior à área da sub-região onde se encontra inserido o Baixo Alentejo (68,4 ha), apresentando a
freguesia de São João Batista um valor superior ao da sub-região (80,8 ha), enquanto que a freguesia de
Santo Agostinho (45,8 ha) apresenta um valor semelhante ao do concelho de Moura.
Saliente-se que a dimensão das explorações é muito variável, conforme se pode verificar no caso do
projeto em análise, considerando que na área de 4 671,2 ha (que irá ser objeto de intervenção) existem
2020 prédios rústicos pertencentes a 792 proprietários, possuindo cada um em média cerca de 6 ha,
distribuídos por cerca de três prédios.
Segundo os dados disponíveis a forma de exploração por conta própria é a mais utilizada na sub-região
do Baixo Alentejo com cerca de 66,3 % da área da Superfície Agrícola Utilizada (SAU), sendo essa
percentagem ainda mais elevada no concelho de Moura (68,5 %), apresentando um valor de 79,7 % na
freguesia de São João Batista e de 52 % na freguesia de Santo Agostinho.
Nos sistemas de produção vegetal incluídas nas culturas temporárias, aquelas que têm maior
representatividade são as culturas de cereais para grão, seguidas dos prados temporários e das culturas
forrageiras. Dentro das culturas permanentes são os prados e pastagens permanentes e o olival as
culturas mais representativas.
Ao nível das freguesias abrangidas, o olival tem a primazia na freguesia de Santo Agostinho com uma
ocupação de 38,5%, enquanto na freguesia de São João Batista são os prados e as pastagens
permanentes e o olival com uma ocupação de 29,5 % e 22 %, respetivamente, as culturas mais
importantes.
Na área abrangida pelo projeto constata-se que o olival ocupa cerca de 72,4 %, sendo a restante área
ocupada principalmente por culturas temporárias de sequeiro, predominando o trigo e o girassol.
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Nas ações previstas no projeto, para além da reorganização da estrutura predial e da reabilitação das
infraestruturas de drenagem e da rede viária, está previsto a reconversão do olival tradicional em olival
intensivo.
Esta opção está consubstanciada no facto do olival ser uma cultura tradicional na zona e a mais
importante no concelho de Moura, ocupando cerca de 18 000 ha, verificando-se no entanto que a
densidade média é de 100 árvores por ha e as produções são baixas.
B.

Identificação e avaliação de impactes; Medidas de minimização e Planos de monitorização

Os impactes negativos sobre o descritor agrossistemas, 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 perturbação e maneio do efetivo pecuário, como
consequência da instalação dos estaleiros e depósitos temporários de terras sobrantes, da frente
de obra para a construção das infraestruturas e movimentação de terras, que se consideram
pouco significativos e de magnitude reduzida a média, por serem pontuais, localizados,
reversíveis;
Danificação/destruição das culturas, como consequência da circulação de máquinas e viaturas
afetas à obra e levantamento de poeiras, que se considera pouco significativo por ser pontual,
localizado e reversível;
Sendo de referir que estes impactes serão mitigados com a aplicação de medidas de minimização
previstas no SGA na fase construção, nomeadamente a escolha atempada dos locais para os estaleiros
afastados de locais habitados e não intersectando áreas cultivadas, realização dos trabalhos no menor
tempo possível na área mínima indispensável, calendarização dos trabalhos de forma a minimizar a
perturbação da atividade agrícola, etc.
Na fase de exploração, os impactes sobre os agrossistemas dependem essencialmente de uma adequada
condução das práticas culturais por parte dos agricultores.
Assim, os impactes positivos neste fator ambiental decorrerão essencialmente na fase de exploração, com
a beneficiação das explorações agrícolas pela reorganização predial e das suas acessibilidades. Confere-se
assim a possibilidade da intensificação da atividade agrícola, com aumento da produtividade e da
rentabilidade das explorações agrícolas, o recurso a tecnologias de produção mais desenvolvidas e a
diferentes práticas agrícolas o que levará ao aumento do rendimento dos produtores e do Valor
acrescentado bruto (VAB) das explorações agrícolas, ao aumento da competitividade das explorações
agrícolas, à dinamização do mercado agrícola de alguns produtos, ao incremento do emprego agrícola e à
melhoria da mais-valia da propriedade rústica e consequente aumento do valor do terreno rústico,
impactes estes que serão muito significativos.
C.

Conclusão

Em síntese, embora durante a fase de construção se gerem impactes negativos sobre as explorações
agrícolas, estes serão pouco significativos por serem temporários, locais e reversíveis. É no entanto, na
fase de exploração com a reorganização predial das explorações incluídas no perímetro de
emparcelamento, que se gerarão impactes positivos nos agrossistemas, muito significativos e de carácter
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duradouro, que justificam plenamente o projeto, pois serão criadas as condições fundamentais para o
pleno aproveitamento do potencial agrícola das terras.

6.7. PAISAGEM
A.

Caracterização da situação de referência

O projeto desenvolve-se numa região caracterizada por uma relativa heterogeneidade da paisagem, no
contexto do Baixo Alentejo, caracterizada por um relevo ondulado e uma ocupação do solo
essencialmente agrícola, mas de pequena propriedade.
A área analisada desenvolve-se em torno de Moura, cuja imagem conserva ainda a estrutura tradicional
da região.
A.1. Análise Estrutural e Funcional da Paisagem
A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, avaliada com base na identificação e
caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com o
EIA e o Aditamento ao mesmo, a área de estudo insere-se no grupo de unidade de paisagem Baixo
Alentejo, nas Unidades Homogéneas de Paisagem Olivais de Moura e Serpa, segundo a tipologia definida
em Cancela d’Abreu et al. (2004).
A Unidade Olivais de Moura e Serpa é dominada pela quase constante presença de olival, sobre um
relevo ondulado. A continuidade e o alinhamento das oliveiras que conformam as manchas de olival com
diferentes idades de instalação conferem uma particular textura à paisagem. Na área de estudo a
produção olivícola tem vindo a ser intensificada, sendo já comuns novas manchas de olival e áreas de
adensamento de olivais antigos. No mosaico cultural integram-se também vinha e algumas áreas com
cultura arvenses de sequeiro e regadio e ainda montados de azinho.
No EIA e subsequente Aditamento foram definidas e caracterizadas as seguintes Unidades e Subunidades
de Paisagem (adaptadas):
Olival de sequeiro - subunidade que forma uma matriz de paisagem, na qual se inserem as
restantes subunidades. É constituída por olivais de sequeiro, que apresentam compassos de
plantação muito variáveis e árvores de porte também variável, mas geralmente grande. Tal
variação confere diversidade cénica a esta subunidade;
Culturas anuais - esta subunidade é caracterizada por planícies relativamente extensas, pouco
compartimentadas e homogéneas, com culturas anuais de sequeiro ou regadio. Por vezes inclui
pequenas manchas de azinheiras dispersas. É uma subunidade relativamente uniforme; as áreas
com culturas anuais de sequeiro distinguem-se das restantes pelo facto de se alterarem
sazonalmente em função do ciclo de vida das culturas. As áreas regadas constituem elementos
adicionais de diversidade pela variabilidade cromática que conferem ao espaço nos períodos
secos, enquanto são regadas;
Olivais de regadio - esta subunidade é constituída por áreas agrícolas com olivais regados de
exploração intensiva. Estes olivais são de pequeno porte, mais densos do que os olivais
tradicionais e sem sobcoberto;
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Pomares e vinhas - subunidade de pequena expressão, que se localiza sobretudo na periferia dos
montes;
Montado - subunidade constituída por áreas de prado ou culturas de sequeiro com coberto
arbóreo de baixa densidade de azinheiras ou, menos comum na área em análise, sobreiros.
O valor paisagístico e a riqueza biológica dos montados são elevados;
Galerias ripícolas - esta subunidade de paisagem é constituída pelas linhas de água com
vegetação ripícola, que constituem importantes elementos de diversidade e de estruturação da
paisagem. As galerias ripícolas marcam cenicamente a paisagem, compartimentando-a,
conformando assim um elemento de diversidade na relativa monotonia da peneplanície e
contribuindo para o seu enriquecimento estético;
Matos - subunidade que surge nas vertentes mais declivosas, sendo no entanto muito pouco
expressiva na área de estudo;
Outros povoamentos florestais - subunidade constituída por áreas de pinheiro-manso e
plantações recentes de sobreiro e azinheira e ainda, na zona norte da área de estudo, uma área
plantada com freixos e choupos. Esta subunidade, por si só, apresenta qualidade cénica média a
reduzida, mas contribui positivamente para a diversificação da paisagem;
Zonas artificializadas - esta subunidade integra os aglomerados urbanos, os montes e as
restantes áreas artificializadas ou construídas presentes na zona estudada. Destaca-se na
paisagem a povoação de Moura, aglomerado populacional onde é evidente o casario caiado
arrumado ao longo de ruas geometricamente alinhadas. As restantes áreas sociais são montes
isolados, de cariz rural muito vincado.
A.2 Análise visual da Paisagem
A análise da Paisagem compreende uma componente cénica, caracterizada com base em três
parâmetros: Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade paisagística. Após a integração de todos
estes parâmetros, a partir dos elementos apresentados no Aditamento ao EIA é possível concluir o
seguinte:
Qualidade Visual – a área de estudo apresenta uma dominância da classe de média qualidade
visual, que constitui uma matriz onde se encontram áreas de baixa e elevada qualidade visual.
Abrange áreas bastante extensas da classe de elevada qualidade, sobretudo na zona sul, onde
esta chega a ser dominante. A classe de baixa qualidade visual é claramente a menos
representada, correspondendo sobretudo aos olivais de regadio;
Capacidade de Absorção – o território em análise tende para apresentar capacidade de absorção
elevada, com algumas áreas de média e baixa capacidade de absorção;
Sensibilidade Paisagística - a área de estudo apresenta-se com sensibilidade visual muito variável,
predominantemente média a elevada.
B.

Identificação e avaliação de impactes

Os impactes espectáveis são os seguintes:
Fase de construção
Durante esta fase ocorrerão impactes negativos mas de carácter temporário:
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Instalação do estaleiro e ações associadas - ou seja, a circulação e movimentação de veículos
e maquinaria pesada para transporte de materiais e para execução da reabilitação da rede
viária e da rede de drenagem e para regularização dos terrenos sujeitos a reorganização
predial 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 baixa magnitude e
significância média a baixa, certo, imediato, temporário e reversível;
Arranque de oliveiras para reconversão do olival - esta ação traduz-se na exposição e no
revolvimento dos solos e na remoção do coberto arbóreo existente e que caracteriza esta
paisagem. Esta ação diminui ainda 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
elevadas;
Limpeza e reperfilamento das linhas de água - estas ações incidirão essencialmente no leito
das ribeiras ou em linhas de água sem galeria ripícola, pelo que não se prevê impactes
diretos ao nível da paisagem decorrentes da destruição da vegetação ripícola. No entanto, as
ações de reperfilamento, ao alterar a topografia das linhas de água, tem um efeito indireto na
dinâmica e estabilidade das mesmas, podendo daí decorrer impactes na paisagem. Estes são
impactes negativos, indiretos, temporários, prováveis, reversíveis, de magnitude e
significância baixas;
Beneficiação da rede viária - não se esperam impactes na paisagem decorrentes desta ação,
uma vez que não haverá lugar a alterações de fundo no uso do solo ou nas condições visuais
atualmente existentes;
Reorganização predial - esta ação resultará num aumento da dimensão das parcelas de
cultura, conduzindo, em simultâneo, a uma alteração da forma das parcelas. Esta
reorganização obriga, em alguns locais, à regularização dos terrenos dentro dos novos lotes.
Os impactes daqui decorrentes são negativos, significativos, de baixa magnitude, reversíveis,
certos e indiretos.
Fase de exploração
Durante esta fase, os impactes previstos são os decorrentes do aumento do tamanho das
propriedades e, essencialmente, da conversão do uso atual em olival de regadio:
Conversão de áreas agrícolas de sequeiro em áreas de olival de regadio - esta ação implicará
uma maior uniformização da paisagem e a geometrização e regularização das parcelas de
cultura que a compõem, com expectável perda de diversidade biofísica e cénica, resultando
uma paisagem mais pobre do que a atualmente existente. Note-se que a conformação dos
olivais tradicionais é precisamente o que confere identidade a esta paisagem. Considera-se
assim que será expectável um impacte negativo, direto, permanente, certo, local a regional,
irreversível, de magnitude média e significância elevada.
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C.

Medidas de minimização e de compensação

Consideram-se genericamente adequadas as medidas minimizadoras preconizadas no EIA para
minimização dos impactes ambientais decorrentes da implementação do projeto em análise, propondo-se
ainda algumas alterações.
O conjunto de medidas proposto prende-se essencialmente com a minimização das áreas afetadas
temporariamente, durante a realização do projeto, e a sua recuperação, após finalização da obra.
Incluem-se aqui, em particular, as medidas referidas no EIA com os números 6, 8, 20, 21, 23, 24 a 28,
33, 36, 42, 43 e medidas 90 a 94.
Deverá ser retificado um detalhe constante do SGA (Anexo IV - Linhas Orientadoras para a Recuperação
Biofísica da Áreas Afetadas pela Empreitada, Cláusulas Técnicas, ponto I.2.2 - Plantas). Nesse ponto
referem-se as especificações para as espécies arbóreas a utilizar na recuperação paisagística: freixo,
choupo, salgueiro e tamargueira. O choupo deverá ser retirado desta lista, uma vez que não é autóctone
na área do projeto; as restantes espécies deverão ser descriminadas pelo seu nome científico (em
particular no caso do salgueiro), uma vez que os nomes comuns utilizados são aplicáveis a várias
espécies, das quais apenas algumas são autóctones na área do projeto.
Para minimização dos impactes na paisagem de elevada significância decorrentes da conversão de áreas
agrícolas de sequeiro em áreas de olival de regadio, deverão ser tomadas medidas de reforço da
diversidade estrutural da paisagem, contrariando assim a expectável uniformização desta paisagem. Para
tal, na fase de construção, deverá proceder-se à criação de faixas destinadas ao desenvolvimento de
vegetação ripícola ao longo das ribeiras de Torrejais e de Brenhas (nos troços localizados dentro da área
do projeto), assim como ao longo dos troços da rede de drenagem a intervencionar. A criação destas
faixas ripícolas deverá seguir as seguintes diretrizes:
Reserva de uma faixa de 5 m de lado ao longo das ribeiras de Brenhas e de Torrejais e de 3 m no
caso das restantes linhas de água a intervencionar, para estabelecimento e desenvolvimento de
vegetação natural;
Plantação (ou estacaria, se adequado) de pelo menos uma linha de árvores de cada lado da
ribeira, dentro da faixa referida, utilizando espécies que deverão ser escolhidas de acordo com as
características da linha de água: loendros e tamargueiras nas linhas torrenciais, salgueiros (Salix

atrocinerea e Salix salviifolia) nas linhas de água com caudal mais regular, salgueiros e freixos em
troços de caudal permanente;
Todas as plantas usadas nas plantações e estacarias deverão obrigatoriamente provir de
populações autóctones da bacia do Guadiana. Assim, quer estacas, quer plantas juvenis
propagadas em viveiro deverão ter origem local. Deve excluir-se, em absoluto, a possibilidade de
uso de plantas de origem geográfica incerta ou o uso de variedades ou clones comerciais. Tal
ocorrência corresponderia a uma contaminação genética das populações locais, pela introdução
maciça de genótipos exóticos.
D.

Conclusão

Os impactes cénicos e estruturais na paisagem decorrentes da implementação deste projeto são
negativos e significativos, nomeadamente os que se traduzem numa uniformização e consequente
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empobrecimento da paisagem em torno de Moura. Verifica-se, no entanto que tais impactes poderão ser
minimizados, através da criação de elementos estruturantes na paisagem.
Assim, e tendo em consideração o atrás exposto, o parecer no que respeita ao fator Paisagem é
favorável, devendo obrigatoriamente ser respeitadas as medidas mitigadoras propostas.

6.8. PATRIMÓNIO CULTURAL
A.

Caracterização da situação de referência

O EIA refere que a área de estudo (AE) do fator ambiental Património Cultural é «o conjunto formado
pela área da reestruturação fundiária e pelas infraestruturas indicadas», abrangendo a Área de Incidência
do Projeto (AI) e uma Zona de Enquadramento (ZE) até cerca de 500 m de distância ao limite da AI
(direta e indireta).
No âmbito da caraterização efetuada foram considerados os achados (isolados ou dispersos),
construções, monumentos, conjuntos ou sítios bem como os indícios toponímicos e topográficos de
natureza arqueológica, arquitetónica e etnológica.
Com esse objetivo foi numa primeira fase efetuada a pesquisa documental e bibliográfica, tendo numa
segunda fase decorrido os trabalhos de prospeção sistemática. Estes trabalhos desenvolveram-se de
acordo com o Guia Técnico para a Elaboração de Estudos de Impacte Ambiental de Projetos do EFMA , de
fevereiro de 2008.
De acordo com o EIA, para além da bibliografia arqueológica e da consulta de bases de dados, como a
base de dados arqueológica, Endovélico, o SIPA do IHRU, e o inventário com sítios de interesse
patrimonial da EDIA, foram ainda incluídas as informações constantes do Plano Diretor Municipal (PDM)
de Moura e do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana (PBHRG), além da consulta de vários Estudos
de Impacte Ambiental desenvolvidos no âmbito do EFMA.
Na Área de Incidência direta (AId) a prospeção sistemática foi efetuada em corredores dimensionados de
acordo a diferente tipologia das infraestruturas, e onde se procurou efetuar a relocalização das
ocorrências identificadas na primeira fase: na rede de caminhos (principais e secundários), em corredores
de 50 m; na rede de drenagem, em corredores de 50 m; nas passagens hidráulicas localizadas em
caminhos terciários, na envolvente de 20 m. A prospeção sistemática na Área de Incidência indireta (AIi)
correspondeu à envolvente de 200 m para o exterior dos limites da área do Emparcelamento Rural
(buffer de 200 m), bem como à prospeção seletiva de cerca de 25 % da área de emparcelamento, com
reconhecimento das ocorrências identificadas na fase de pesquisa documental dentro das áreas
prospetadas.
Os trabalhos desenvolvidos permitiram inventariar um total de 216 ocorrências patrimoniais: 89 de
âmbito arqueológico; 15 de âmbito arqueológico e arquitetónico; 112 de âmbito arquitetónico e/ou
arqueológico. Note-se que destas 216 ocorrências, 179 correspondem a pré-existências resultantes da
pesquisa documental (na AI e ZE) e 37 a novas ocorrências que foram identificadas nos trabalhos de
campo, sendo cinco ocorrências de natureza arqueológicas e 32 ocorrências de natureza arquitetónica ou
etnográfica.
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Note-se que o EIA subdividiu as ocorrências identificadas na situação de referência de acordo com a
localização e a sua efetiva relocalização. Assim, as ocorrências decorrentes da pesquisa documental e
localizadas na ZE são 64. As situadas na AIi, mas sem reconhecimento, são em número de 30, enquanto
que as relocalizadas totalizam 27. No já referido buffer de 200 m as ocorrências totalizam 53.
Na AId do Projeto o EIA inventariou um total de 42 ocorrências, das quais 14 são de categoria
arqueológica, três mistas, arqueológicas e arquitetónicas, e 25 arquitetónicas e/ou etnológicas.
Relativamente ao património classificado ou em vias de classificação, o EIA refere que a maioria das
ocorrências encontra-se no interior do Perímetro Urbano de Moura, nomeadamente a Ponte romana sobre
o Rio Brenhas (ocorrência n.º 23) classificada como Imóvel de Interesse Público (IIP), situada nas
proximidades da AId do Projeto. Na ZE destaca-se o Castro da Azougada (ocorrência n.º 20), classificada
como IIP, e na AId do Projeto apenas se encontra classificada a Atalaia Magra, como IIP pelo Decreto
n.º 1/86, Diário da República, I Série, n.º 2, de 3-01-1986 (ocorrência n.º 55).
De acordo com o EIA o PDM de Moura de 1995 considerou um conjunto de imóveis a classificar,
nomeadamente na ZE, as ocorrências n.º 2, Monte dos Pomares e n.º 24, Ermida de S. Sebastião,
e na ZI, n.º 44, Ermida de S. Cristóvão e n.º 60, Ermida de Santo António do Outeiro, situadas na AI do
projeto. Relativamente a ocorrências identificadas no PDM revisto em 2008, de acordo com o EIA
encontram-se

abrangidas

as

ocorrências

n.os:

1,

Herdade

dos

Machados;

3,

Montalvo;

5, Herdade do Pessegueiro; 6, Atalaia de Alvarinho; 8, Quinta da Formiga; 10, São Brás 4; 11, S. Brás 3;
12, S. Brás 3; 14, Várzea de Ardila; 16, Castro de S. Bernardo; 26, Entre Águas; 29, Pipa; 30, Ladeirinha
Branca; 32, Encarreiradas; 34, Pizães; 38, Atalaia Gorda; 41, Herdade da Tapada (1); 53, Coutada 1;
63, Porto Mourão 2; 65, Porto Mourão 1; 66, Ardila 3; 67, Atalaia de Porto Mourão; 68 Porto Mourão/
Quinta da Esperança; e 74, Encosta do Brenhas.
Quanto ao valor patrimonial atribuído pelo EIA às várias ocorrências, verifica-se o seguinte:
Na AIi foi atribuído valor Médio-Elevado às ocorrências n.º 38, Atalaia Gorda, atalaia moderna, e
n.º 65, Porto Mourão 1, povoado calcolítico; n.º 105, Capela de Santo André, capela
contemporânea; n.º 111, Monte do Carapeto 4, habitat romano, tendo sido ambas relocalizadas
nos trabalhos de campo;
Na AIi correspondente ao buffer de 200 m foi atribuído valor Elevado à ocorrência n.º 23, Ponte
romana sobre o rio Brenhas, IIP; foi atribuído valor Médio-Elevado às ocorrências n.º 6 Atalaia de
Alvarinho (Alvarinho 1), atalaia moderna, n.º 67, Atalaia de Porto Mourão, atalaia moderna,
n.º 68, Porto Mourão/Quinta da Esperança, ponte e via romana, n.º 99, Margaçal, via moderna
contemporânea, n.º 114, Fábrica do Visconde, moagem contemporânea, 122, Coutada 2, habitat
romano e n.º 140, Horta da Vargem, mancha de ocupação romana;
Na AId foi atribuído valor Elevado à ocorrência n.º 55, Atalaia Magra, IIP, atalaia medieval; foi
atribuído valor Médio-Elevado às ocorrências n.º 57, Calçadinha, via romana, n.º 88 Torrejais 2,
mancha de ocupação romana.
Ressalva-se que no caso do património arqueológico o valor atribuído pelo EIA às ocorrências poderá não
corresponder à real valia patrimonial e científica, nomeadamente no caso dos indeterminados, dado que
pela sua natureza este património encontra-se na maioria dos casos oculto no subsolo.
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De acordo com o EIA, e em síntese, a região apresenta uma elevada densidade ocupacional na Préhistória recente e na época romana, sendo frequentes as estruturas contemporâneas de apoio agrícola.
B.

Identificação e avaliação de impactes

O EIA identifica e avalia os impactes de acordo com as infraestruturas e as ações previstas no Projeto
para a fase de obra, relativamente às ocorrências patrimoniais identificadas.
Assim, relativamente à rede de drenagem são identificadas ações de limpeza das linhas de água e de
reperfilamento. Decorrente da realização das ações de limpeza, devido à sua natureza, serão expectáveis
impactes diretos de magnitude média mas pouco significativos nas ocorrências arquitetónicas e/ou
etnográficas, n.os 79, 148, 191, 192, 195, 196, 197, 202, 203, 205 e 206.
Quanto às ocorrências situadas nas proximidades da rede de drenagem, o EIA considera a ocorrência de
impactes indiretos, de baixa magnitude, pouco significativos, mas pouco prováveis, decorrentes da
circulação de viaturas e máquinas junto às ocorrências arquitetónicas e/ou etnográficas n. os 198, 199,
202, 207 e 209.
A realização das ações de reperfilamento terão impactes diretos, de magnitude média mas pouco
significativos, na ocorrência arquitetónicas n.º 144. Para os elementos situados nas proximidades foi
considerada a eventualidade de impactes indiretos, de baixa magnitude, pouco significativos, mas pouco
prováveis, na ocorrência arqueológica n.ºs 180, achado isolado, e a etnográfica, n.º 178.
As intervenções relacionadas com a rede viária implicarão um impacte direto, de magnitude elevada,
significativo na ocorrência n.º 57, via eventualmente de origem romana. Sofrerá um impacte direto, de
magnitude média, significativo a ocorrências n.º 34, ponte eventualmente romana. Relativamente ao
elemento n.º 83, fornos de carvão, estes sofrerão um impacte direto, de baixa magnitude, pouco
significativo e provável.
Quanto às ocorrências situadas nas proximidades da rede viária, o EIA considera a ocorrência de
impactes indiretos, de baixa magnitude, pouco significativos, mas pouco prováveis, decorrentes da
circulação de viaturas e máquinas junto às ocorrências arqueológicas n.os 29, 31, 40, 87, 88, 91, 110,
116, 184 e 185, e arquitetónicas e/ou etnográficas n.os 90, 92 e 188.
Relativamente às ocorrências n.º 87, Vale do Carvão, mancha de ocupação romana, n.º 88, Torrejais 2,
mancha de ocupação romana, e n.º 91e, Torrejais 1, achados isolados da pré-história, de acordo com os
ortofomapas (Desenho n.º 19 do EIA, escala 1:10 000) dada a dimensão das manchas ou a sua
localização, considera-se que os impactes poderão aqui ser diretos e eventualmente significativos.
Relativamente às duas ocorrências não relocalizadas, n.os 30 e 36, vias da época romana, o EIA considera
que as mesmas poderão encontrar-se integralmente destruídas, mas que poderão existir eventuais
impactes diretos resultantes dos trabalhos na rede viária.
O EIA refere que as ocorrências n.os 81, 82 e 139 não serão afetadas por se encontrarem dentro de
propriedades vedadas.
No restabelecimento de passagens hidráulicas o EIA refere igualmente a ocorrência n.º 128, poço,
considerando que a mesma não será afetada por se encontrar também numa propriedade vedada.
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Por último considera que para a ocorrência n.º 55, Atalaia Magra, IIP, poderão existir impactes indiretos,
de baixa magnitude, pouco significativos, decorrentes da circulação de viaturas e máquinas afetas à obra.
Para a fase de exploração são identificados impactes relativos às práticas agrícolas, nomeadamente as
modelações do terreno com mobilização do solo, que com a implementação do regadio irão intensificar a
afetação de sítios arqueológicos identificados no EIA, tratando-se assim de um impacte direto, negativo,
permanente e de magnitude elevada, de minimização problemática.
Em termos de desativação o EIA considera que em caso de remoção das infraestruturas os impactes
serão similares aos verificados pra a fase de construção, considerando-os no entanto indeterminados em
caso de abandono ou de reconversão do Projeto.
Relativamente às medidas de minimização dos impactes negativos sobre os elementos patrimoniais, o EIA
propõe medidas gerais e específicas para cada uma das ocorrências, excluindo as localizadas na ZE do
Projeto e na AI indireta, considerando a sua integração na Planta Síntese de Condicionantes a integrar o
Caderno de Encargos da Obra.
No entanto e apesar de no EIA não ser expressamente referida a necessidade de ser efetuada a
prospeção seletiva da restante área objeto de reestruturação fundiária (75 %), o Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) prevê a execução da mesma.
Assim, o EIA só propõe medidas de minimização específicas para as 42 ocorrências localizadas na AI
direta do Projeto.
Para a fase prévia à obra é proposta a execução de sondagens manuais nas ocorrências n. os 34 e 57.
Considera-se que dada a dimensão das manchas de materiais arqueológicos a serem intercetadas pela
rede de caminhos se deverá igualmente proceder a sondagens mecânicas nas áreas correspondentes às
ocorrências n.os 87, 88 e 91.
Para a fase de obra é preconizado um conjunto de medidas preventivas de impactes, nomeadamente o
acompanhamento arqueológico, propondo que preferencialmente as ocorrências patrimoniais sejam
conservadas in situ, devendo-se sempre que possível proceder a ajustes ao Projeto, preconizando
igualmente a sinalização e vedação dos elementos patrimoniais. Relativamente à reconversão do olival, o
EIA justifica a não inclusão de medidas de minimização face a esta ação se encontrar a cargo dos
proprietários, existindo grande incerteza na sua execução.
Como medidas específicas para a fase de obra, é proposta a conservação in situ das ocorrências
patrimoniais a serem afetadas na fase de obra pelas ações a executar na rede de drenagem (limpeza e
reperfilamento), nomeadamente as n.os 79, 144, 148, 178, 191, 192, 195, 196, 197, 199, 203, 205, 206 e
207, bem como que os trabalhos a executar na área das ocorrências sejam efetuados cuidadosamente: a
limpeza deverá ser realizada manualmente; o reperfilamento deverá ser realizado com o recurso a
pequenas máquinas; deverão ser vedadas com barreira protetora; deverá ser efetuado o registo
topográfico, fotográfico e descritivo. Para as ocorrências situadas nas imediações da rede de drenagem
nomeadamente as n.os 198, 199, 202, 207 e 209, o EIA propõe que para além da conservação in situ,
sejam vedadas com barreira protetora. Para as ocorrências n.os 178 e 180 não são propostas quaisquer
medidas.
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Relativamente às ocorrências arqueológicas a serem afetadas pela rede viária, é proposta a conservação

in situ e vedação com barreira protetora para as ocorrências n. os 29, 31, 40, 87, 88, 91, 110, 116, 184 e
185. No caso da ocorrência n.º 55 (IIP), apesar de situar nas imediações, mas dado o seu valor
patrimonial preconiza-se igualmente a conservação in situ e a sua vedação. Já relativamente às
ocorrências n.os 34 e 57, verifica-se a necessidade de, para além de essas medidas, serem executadas
sondagens manuais de diagnóstico na fase prévia à obra, bem como o registo topográfico, fotográfico e
descritivo, devendo-se ainda avaliar e eventualmente efetuar trabalhos de conservação e/ou de proteção.
Quanto às ocorrências arquitetónicas ou etnográficas situadas junto à rede viárias ou nas imediações, é
igualmente preconizada a conservação in situ e a sua vedação, caso das ocorrências n.os 83, 90, 92 e
188. Para as ocorrências n.os 81, 82 e 139, por se encontrarem dentro de propriedades vedadas não se
preconizam quaisquer medidas.
As ocorrências n.os 30 e 36, vias romanas, que não foram identificadas durante os trabalhos de campo,
caso o venham a ser posteriormente deverão ser conservadas in situ, adotando-se complementarmente
as medidas consideradas adequadas.
Para a única ocorrência situada junto de uma passagem hidráulica, n.º 128, dado encontrar-se dentro de
uma propriedade vedada não foram consideradas medidas de minimização.
Para a fase de exploração não são preconizadas quaisquer medidas de minimização, para além da planta
de condicionantes, necessariamente atualizada. No entanto, considera que nessa fase deverá ser
garantida a minimização de impactes sobre todas as ocorrências situadas na AI (direta e indireta) do
Emparcelamento Rural por todas as partes envolvidas na gestão das infraestruturas e na reconversão do
olival, a cargo dos proprietários.
Para a fase de desativação não são propostas medidas de minimização para a além da referência à planta
de condicionantes.
De um modo geral considera-se que as medidas preconizadas são as adequadas, carecendo no entanto
de alguns ajustes na sua formulação e no faseamento das ações.
Igualmente se verifica que no Sistema de Gestão Ambiental (SGA) se encontram previstas as medidas
preconizadas.
C.

Condicionantes, Elementos a apresentar e Medidas de minimização
C.1. Condicionantes

A ocorrência patrimonial n.º 55, Atalaia Magra, imóvel de interesse público, não poderá ser afetada em
nenhuma fase por nenhuma componente de obra envolvida na reestruturação fundiária e reconversão
das culturas.
C.2. Elementos a Apresentar
C.2.1. Deverá ser verificada, em sede de licenciamento:
a) Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, de todas as ocorrências
patrimoniais inventariadas pelo EIA, assim como de todas as medidas referentes ao Património; bem
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como da Carta de condicionantes à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e deposição de
terras sobrantes, com a implantação dos elementos patrimoniais identificados.
b) 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.
C.2.1. Antes do início da obra, deverá ser remetida à Autoridade de AIA para análise e
aprovação:
a) Os resultados das sondagens de diagnóstico e de eventuais ajustes ao projeto, decorrentes dos
resultados obtidos.
C.3. Fase prévia à obra

Medidas Gerais
PAT1. Nos casos em que não seja possível evitar a afetação das ocorrências patrimoniais, deve ficar
também garantida através do Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, a salvaguarda pelo
registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra e no caso de
elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e memória descritiva; no
caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral.
PAT2. Deverá ficar prevista a possibilidade de ainda efetuar ajustes ao projeto, ainda que pontuais, de
forma a compatibilizar o projeto com os resultados das sondagens de diagnóstico a executar ainda na
fase prévia à obra.
PAT3. Antes do início da obra deve ser realizada a prospeção arqueológica sistemática das áreas
funcionais da obra, como estaleiros, manchas de empréstimo e depósito de terras e que, de acordo com
os resultados obtidos, poderão vir ainda a ser condicionadas.
PAT4. Antes do início da obra deverão ser sinalizados e vedados todos elementos patrimoniais situados
até a um limite máximo 15 m, centrado no eixo das infraestruturas; todos os restantes elementos
situados até a um limite máximo de 25 m deverão ser sinalizados; os restantes elementos deverão ser
avaliados caso a caso, devendo a sua vedação e sinalização tomar em consideração outros fatores como
o elevado valor patrimonial e o estado de conservação, a proximidade de caminhos ou estradas a serem
utilizadas durante a execução do projeto.
Deste modo, antes do início da obra, deverá ser entregue uma listagem com todas as ocorrências a vedar
e a sinalizar.

Medidas Específicas
PAT5. Na fase anterior à obra, nas ocorrências patrimoniais n.º 34, Pizães (Pizões), ponte, e n.º 57,
Calçadinha, via, deverão ser efetuadas sondagens manuais de diagnóstico.
PAT6. Na fase anterior à obra, nas ocorrências patrimoniais n.º 87, Vale do Carvão, n.º 88, Torrejais 2, e
n.º 91e, Torrejais 1, deverão ser efetuadas sondagens mecânicas de diagnóstico.
PAT7. Na fase anterior à obra, para a ocorrência patrimonial n.º 34, Pizães (Pizões), ponte, deverá ser
avaliado e apresentado parecer relativamente ao seu estado de conservação por técnico da área da
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conservação e restauro que deverá avaliar a necessidade de medidas específicas, incluindo a sua
monitorização na fase de exploração.
PAT8. Na fase anterior à obra deverá ficar prevista a elaboração de memória descritiva, registo
topográfico, gráfico e fotográfico das ocorrências n.os 34, 57, 79, 144, 148, 178, 191, 192, 195, 196, 197,
199, 203, 205, 206 e 207.
PAT9. Antes do início da obra deverão ser sinalizados e vedados os elementos patrimoniais n. os 29, 31,
34, 40, 55, 57, 79, 83, 87, 88, 90, 91, 92, 110, 116, 144, 148, 178, 184, 185, 188, 191, 192, 195, 196,
197, 198, 199, 202, 203, 205, 206, 207 e 209.
C.4. Fase de obra

Medidas Gerais
PAT10. As ocorrências patrimoniais não poderão na fase de obra ser afetadas pelos estaleiros, acessos e
áreas de depósito ou de empréstimo.
PAT11. 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.
PAT12. 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.
PAT13. Em complemento da prospeção sistemática por amostragem da área de 25% objeto de
reestruturação fundiária realizada no âmbito do EIA, deverá ser efetuada prospeção seletiva da restante
área.

Medidas Específicas
PAT14. Na fase de obra a ocorrência patrimonial n.º 57, Calçadinha, deverá ser conservada in situ, pelo
que nos troços afetados pela rede de caminhos, para além de rigoroso levantamento e acompanhamento
arqueológico, deverão as sobreposições ser efetuadas através de aterro e protegidos através geotêxtil.
PAT15. Na fase de obra deverá ser efetuado um cuidadoso acompanhamento arqueológico na área das
ocorrências n.ºs 30 e 36, vias romanas, que não foram identificadas durante os trabalhos de campo.
PAT16. Junto das ocorrências patrimoniais n.os 34, 57, 79, 144, 148, 178, 191, 192, 195, 196, 197, 199,
203, 205, 206 e 207, as ações de limpeza deverão ser realizadas manualmente e o reperfilamento deverá
ser efetuado com o recurso a pequenas máquinas.
C.5. Fase de exploração
PAT17. Encerrados todos os trabalhos arqueológicos no âmbito do presente projeto, deverá ser enviada à
DGPC uma listagem de todos os Sítios arqueológicos inventariados com a identificação e endereço dos
proprietários das respetivas áreas de implantação, com vista à notificação da existência desse património
nas suas propriedades.
D.

Conclusão

Assim, de acordo com acima enunciado, propõe-se a emissão de um parecer favorável condicionado a
este projeto, nomeadamente ao cumprimento das medidas de minimização preconizadas.
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7. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS
As entidades que se pronunciaram, no âmbito da consulta efetuada enquanto entidades externas à CA,
referiram vários aspetos, dos quais se destacam:
A Direção Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo) transmite que,
atendendo à atual situação existente e face aos objetivos subjacentes às intervenções previstas
com o projeto, os impactes serão positivos ao nível do tecido sócio-económico da região, bem
como em termos da utilização e eficiência do empreendimento. Emite, assim, parecer favorável
ao projeto, considerando que: deverá ser consultada a Entidade Regional da RAN, para os solos
com a condicionante RAN que tiverem de ser utilizados com a implantação de estaleiros,
manchas de empréstimo ou depósito de inertes e a execução das componentes do projeto; bem
como a realização do respetivo controlo, de forma a garantir o cumprimento das medidas de
minimização dos impactes negativos associados à execução e exploração do projeto.
A Direção-Geral do Território (DGT) menciona as disposições legais a cumprir relativas aos
vértices geodésicos integrados na Rede Geodésica Nacional (RGN) e às marcas de nivelamento
pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP).
Identifica os vértices geodésicos existentes na área de estudo, referindo a necessidade da sua
salvaguarda e transmitindo que lhe deverá ser remetida a informação em formato shapefile, com
vista à verificação das coordenadas dos vértices geodésicos.
A REN - Rede Elétrica Nacional (REN) emite parecer favorável ao projeto, uma vez que na
área de intervenção do emparcelamento não existem, estão em plano ou em estudo quaisquer
infraestruturas da RNT (Rede Nacional de Transporte de Eletricidade). Alerta ainda para a
necessidade de consulta à EDP – Distribuição, relativamente às infraestruturas da RND (Rede
Nacional de Distribuição – linhas e subestações de tensão menor ou igual a 110 kV), que possam
existir ou estejam em projeto ou em plano, na área de intervenção do projeto de
Emparcelamento em causa.
A Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) refere que a área de implantação do projeto
de Emparcelamento dos Coutos de Moura abrange duas áreas concessionadas para valorização e
aproveitamento de água mineral natural, sendo os recursos hidrominerais utilizados na vertente
do termalismo e engarrafamento:
Concessão HM 17 – Pisões-Moura: a área do emparcelamento abrange alguns retalhos da
zona intermédia do perímetro de proteção da concessão e a quase totalidade da sua zona
alargada (perímetro de proteção fixado pela Portaria n.º 329/2007, de 15 de março);
Concessão HM 60 – Termas de Moura: de momento não tem perímetro de proteção
proposto, sendo no entanto expectável que, na sua delimitação, a sona intermédia coincida
com o limite da área de concessão e a zona alargada fique parcialmente inserida na área
do empreendimento.
Menciona que, de acordo com a legislação em vigor, as águas minerais naturais são um recurso
geológico, com a designação de recurso hidromineral, e como tal pertencem ao domínio público
do Estado. Evidencia a importância destes recursos e o seu significativo impacte positivo a nível
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do contexto sócio-económico da região onde se inserem, sendo a Concessão Hidromineral de
Pisões-Moura disso um bom exemplo, com dezenas de anos de atividade industrial de
engarrafamento e comercialização da água gaseificada, marca "castello".
Refere os objetivos subjacentes à fixação de um perímetro de proteção, constituindo servidões
administrativas, as concessões e respetivos perímetro de proteção, que impõem restrições
legalmente previstas, destacando a proibição de "utilização de adubos orgânicos ou químicos,

inseticidas, pesticidas ou quaisquer outros produtos químicos " na zona imediata do perímetro de
proteção, podendo ainda ser proibidas (por despacho ministerial) determinadas atividades na
zona alargada de proteção "quando estas representem riscos de interferência ou contaminação

do recurso".
Analisando a informação referente ao presente projeto de Emparcelamento, realçam os riscos
potenciais identificados:
A zona de proteção alargada da concessão hidromineral HM 17 – Pisões-Moura foi definida
com base na bacia hidrográfica da ribeira dos Torrejais que passa junto à oficina de
engarrafamento e às captações de água mineral natural. De acordo com a informação do
EIA, a bacia hidrográfica desta ribeira abrange 13,7 km 2, dos quais 85 % (11,61 km2) estão
inseridos na área abrangida pelo EIA;
O circuito hidromineral das Águas Castello está em ligação hidráulica com a ribeira dos
Torrejais, admitindo-se alguma continuidade espacial do aquífero hidromineral de PisõesMoura com o da concessão das Termas de Moura (sendo águas que apresentam quimismo
idêntico);
O EIA refere que "A ribeira dos Torrejais tem ligação hidráulica com o circuito hidromineral

pois às primeiras chuvas verifica-se turvação na água da Nascente 6. É possível que o
regime seja de influência durante a época das chuvas e de drenagem em estiagem ".
Este aspeto, para as concessões em causa, é tanto mais relevante uma vez que a atividade
agrícola constitui já atualmente uma ameaça real à qualidade do aquífero hidromineral, situação
fundamentada em informação constante no próprio EIA.
Conclui assim que, desde logo, o projeto de Emparcelamento em causa, pelo incremento/
intensificação da atividade agrícola associado, comporta à partida um aumento dos riscos, com
destaque para a zona da bacia hidrográfica da ribeira de Torrejais, de contaminação por adubos e
pesticidas do(s) aquífero(s) hidromineral(ais), podendo no limite vir a inviabilizar a sua exploração
e atividades económicas associadas.
Esta entidade aponta ainda várias deficiências e lacunas ao EIA relativamente à abordagem ao
nível dos recursos hidrominerais e das águas subterrâneas, criticando nomeadamente a proposta
do EIA de que a defesa do aquífera esteja apenas dependente da expectativa de cumprimento
das boas práticas agrícolas, sem que sejam apontadas quaisquer medidas para contenção ou
para a monitorização, face aos potenciais impactes negativos identificados sobre os recursos
hídricos.

Emparcelamento dos Coutos de Moura
Projeto de Execução

48

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2683

Transmite a concordância com a não realização de reperfilamento e limpeza da ribeira de
Torrejais em todo o troço da linha de água na zona alargada de proteção.
Refere que durante a fase de construção (ao nível das intervenções nos caminhos e rede de
drenagem) poderá ocorrer um impacte ao nível da uma eventual poluição química e orgânica das
linhas de água, por derrames acidentais associados à manutenção e circulação de máquinas e
atividades no estaleiro ou frentes de obra. Considera, assim, que deverão ser acautelas as zonas
previstas para depósito e armazenamento temporário de materiais e inertes, bem como para
instalação de estaleiros, pelo que refere que a pequena mancha (local) assinalada para
localização de estaleiros "sem restrições", localizada dentro da zona alargada do perímetro de
proteção no extremo SE, junto à Atalaia Gorda, deve ser excluído para o efeito ou pelo menos,
figurar com a classe de localização "Condicionada ou muito Condicionada".
A DGEG conclui que, analisada a área afeta ao Emparcelamento em causa, com base em toda a
informação que utilizou e que lhe foi disponibilizada:
A reconversão do olival tradicional em olival intensivo é a componente do projeto que
suscita maior atenção e alarme, durante a fase de exploração;
Da implementação deste projeto resultarão impactes negativos significativos para os
sistemas hidrominerais de Pisões-Moura e das Termas de Moura (situação corroborada pelo
EIA), impactes estes que poderão mesmo levar à inviabilização da exploração dos aquíferos
hidrominerais por contaminação química, com origem na atividade agrícola associada à
reconversão do olival;
Fazer depender a defesa dos aquíferos subterrâneos apenas de um hipotético cumprimento
das boas práticas agrícolas, nomeadamente da aplicação das dotações corretas de
fertilizantes e pesticidas (que da experiência no local não são cumpridas no perímetro de
proteção) é manifestamente insuficiente sendo impraticável o seu controlo;
Considera que na zona de montante da Bacia Hidrográfica da Ribeira de Torrejais apenas
deverá ser mantido o olival tradicional ou implementado o sistema de monitorização
proposto pela concessão de Pisões-Moura (detalhado no parecer de 01062011, de junho
2011, que integra o EIA).
O sistema proposto pelo concessionário defende os recursos hídricos e hidrominerais,
prevenindo e antecipando eventuais danos para a qualidade e quantidade da água da
ribeira e aquíferos concorrentes, promovendo indiretamente as mesmas boas práticas
agrícolas ao sinalizar qualquer anomalia.
Esta entidade anexa ainda ao seu parecer uma exposição da empresa MINERÁQUA PORTUGAL
LDA, o qual é idêntico ao remetido no âmbito da Consulta Pública, encontrando-se sistematizado
no capítulo seguinte do presente Parecer.

Comentários da CA
Na sequência da informação veiculada pelos pareceres recebidos e acima sintetizados, tecem-se os
seguintes comentários:
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DRAP/Alentejo – relativamente à necessidade de consulta da Entidade Regional da RAN, para os
solos com a condicionante RAN, refere-se que deverá ser obtido o parecer favorável por parte da
Entidade Regional da Reserva Agrícola territorialmente competente para a afetação de solos da
RAN, nos termos do disposto na legislação em vigor.
DGT – atendendo ao transmitido por esta entidade, considera-se que deverá ser assegurar a
necessária compatibilização do projeto com os vértices geodésicos existentes, a qual deverá ser
concretizada em articulação com esta entidade.
REN – na sequência do mencionado por esta entidade, considera-se que deverá ser assegurada a
compatibilização do projeto com as infraestruturas sob a jurisdição da Eletricidade de Portugal,
devendo os respetivos elementos do projeto ser objeto de respetiva aprovação, quando aplicável.
DGEG – na sequência do transmitido por esta entidade e atendendo à respetiva fundamentação
constante no parecer desta entidade, foram considerados no presente Parecer os aspetos e
preocupações transmitidos, sendo preconizadas as condicionantes e medidas com vista ao seu
acautelamento, designadamente:
Durante a fase de obra, não poderão ser instalados estaleiros na zona alargada do
perímetro de proteção para a concessão de exploração de água mineral Pisões-Moura;
Não realização de quaisquer intervenções (limpezas, reperfilamentos, etc.) no leito e
margens da Ribeira de Torrejais, ao longo do troço compreendido na zona alargada do
Perímetro de Proteção para a concessão de exploração de água mineral Pisões-Moura;
Na área correspondente às zonas intermédia e alargada do Perímetro de Proteção para a
concessão de exploração de água mineral Pisões-Moura, deverão manter-se as
características de olival tradicional ou outras práticas culturais que não impliquem o uso
intensivo de água e de adubos orgânicos ou químicos, inseticidas, pesticidas ou quaisquer
outros produtos químicos.
Relativamente a este último aspeto acresce referir que na área abrangida está incluída a zona de
montante da Bacia Hidrográfica da Ribeira de Torrejais.
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8. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA
Em cumprimento do preceituado no artigo 14º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro, procedeu-se à Consulta Pública do Projeto
"Emparcelamento dos Coutos de Moura".
Considerando que o projeto se integra na lista do Anexo II do referido Decreto-Lei, a Consulta Pública
decorreu durante 25 dias úteis, de 9 de setembro até 11 de outubro de 2013.
A documentação completa relativa a esta fase do procedimento de AIA foi disponibilizada para consulta
nos seguintes locais:
Agência Portuguesa do Ambiente
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
Câmara Municipal de Moura
O Resumo Não Técnico (RNT) esteve disponível para consulta nas Juntas de Freguesias de Santo
Agostinho e São João Batista (concelho de Moura).
No âmbito da Consulta Pública foram recebidas cinco exposições, que integram o Relatório de Consulta
Pública, com a seguinte proveniência:
Câmara Municipal de Moura
ANA, Aeroportos de Portugal S.A.
Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea
Turismo de Portugal, IP
MINERAQUA PORTUGAL, Exploração e Comercialização de Águas, Lda
O Município de Moura considera o projeto relevante para a Região. Salienta o facto das alterações do
uso do solo se repercutirem nos recursos hídricos subterrâneos e nos recursos hidrogeológicos, com
particular relevo para o aquífero Moura/Ficalho, pelo que deverá ser dada especial atenção a estes
impactes. Propõe algumas medidas tendentes à sua proteção:
Garantir que na substituição, de captações de água subterrânea por origens superficiais, a
selagem seja devidamente executada, uma vez que um furo abandonado constitui ligação direta
ao aquífero;
Definir, pelo menos, uma zona próxima de proteção da captação e um plano de exploração
adequado, nas situações em que a exploração das captações se mantém;
Implementar uma rede de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos e hidrogeológicos na
área de intervenção do projeto (que contemple a caracterização da situação de referência e a
atualização do cadastro dos pontos de água);
Cumprimento do ”Manual da Boas Praticas Agrícolas” e apresentação de proposta de outras
medidas adicionais (concretas e operacionais) que garantam o controlo e efetivo cumprimento
dessas práticas agrícolas.
A ANA, Aeroportos de Portugal comunica que a área onde se localiza o projeto em estudo, não está
abrangida por qualquer servidão aeronáutica civil, pelo que não se encontra sujeita às condicionantes a
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elas devidas. Refere ainda que este parecer não substitui a necessidade de Consulta à Força Área
Portuguesa.
O Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea refere que este projeto não se encontra
abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea.
O Turismo de Portugal IP refere que a atividade turística do concelho de Moura não será afetada por
este projeto, sublinhando a relevância para a economia dos impactes positivos da fase de exploração, ao
nível da entrada em funcionamento da nova reestruturação fundiária, nomeadamente os benefícios das
condições do tráfego agrícola, da realização das práticas culturais de forma mais eficiente, da
possibilidade de adotar tecnologias de produção mais modernas e eficazes com uma utilização mais
racional dos fatores de produção.
Relativamente aos dois descritores que estão mais relacionados com o turismo, onde se preveem
impactes negativos - a paisagem e o património arqueológico, arquitetónico e etnográfico -, deverão ser
implementadas as medidas de minimização previstas, nomeadamente dos efeitos do projeto sobre o
património, onde está previsto um acompanhamento rigoroso por especialistas de todas as ações
relacionadas com a movimentação geral das terras.
Considera-se, contudo, de salientar a importância para o setor de se implementarem as medidas de
minimização, na fase de construção, em ligação com a adequada implementação do Sistema de Gestão
Ambiental.
Na fase de exploração, tendo os impactes negativos origem na atividade agrícola, a implementação de
práticas e técnicas culturais corretas permitem minimizar esses efeitos, aspeto muito dependente do
comportamento dos agricultores.
Pelo exposto e do ponto de vista do turismo considera nada ter a opor a este Estudo.
A Empresa MINERAQUA PORTUGAL informa que o aquífero hidromineral da concessão hidromineral
HM-17 de Pisões-Moura está em ligação hidráulica com a ribeira de Torrejais (bacia hidrográfica do
sistema), coincidindo a bacia hidrográfica da ribeira com a zona alargada do Perímetro de Proteção.
Criticam o EIA: pelo facto do recurso hidromineral ser tratado como recurso hídrico quando se trata
efetivamente de um recurso geológico; não considerar as anteriores recomendações da DGEG
relativamente à avaliação de impactes sobre os recursos hidrominerais; sobre a seráfica referência à já
existência de olival na zona alargada da proteção hidromineral (atualmente regado a partir de uma
captação de água), com possibilidade de minimização dos impactes através da adoção de boas práticas
agrícolas (aplicação e dotações corretas de fertilizantes e pesticidas); por referir que foi tida em
consideração a área de proteção hidromineral HM-17 Pisões-Moura, estando apenas prevista a limpeza da
ribeira de Torrejais (no troço a jusante da zona alargada de proteção de água mineral até à Horta do
Botas).
Argumentam, ainda, que o EIA deveria apresentar exaustivamente as atividades previstas e analisar as
suas consequências para a qualidade e quantidade do recurso hidromineral sobretudo no que se refere ao
transporte de contaminantes ao longo da ribeira de Torrejais e a sua interação com o aquífero, uma vez
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que há sérios indícios de que a obra possa afetar de forma irreversível a qualidade e quantidade dos
recursos hidrominerais da concessão HM-17 Pisões-Moura.
Resultando, da apreciação do EIA, que a implementação deste empreendimento implicará a ocorrência de
impactes negativos significativos para o sistema hidromineral de Pisões-Moura, entende, a MINERAQUA,
que na zona de montante da Bacia Hidrográfica da ribeira de Torrejais apenas deverá ser mantido o olival
tradicional e que deverá ser implementado um sistema de monotorização da qualidade das águas
subterrâneas e do recurso hidromineral nos moldes referidos em parecer da empresa de junho de 2011
que integra os anexos do EIA.
Em síntese, manifestaram-se no âmbito deste Projeto durante o período de consulta Pública cinco
entidades, que transmitiram:
A Câmara Municipal de Moura considera o projeto relevante para a Região. Salienta o facto
das alterações do uso do solo se repercutirem no aquífero Moura/Ficalho pelo que deverá ser
dada especial atenção a estes impactes propondo algumas medidas tendentes à sua proteção;
A ANA - Aeroportos de Portugal e o Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea
referem que a área do projeto em estudo não está abrangida por qualquer servidão aeronáutica
civil, bem como também não se encontra abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas à
Força Aérea;
O Turismo de Portugal IP não se opõe à implementação deste projeto referindo que a
atividade turística do concelho de Moura não será afetada por este projeto fazendo algumas
observações/recomendações sobre o mesmo;
A Empresa MINERAQUA PORTUGAL salienta os impactes negativos significativos para o
sistema hidromineral de Pisões-Moura. Refere que na zona de montante da Bacia Hidrográfica da
ribeira de Torrejais apenas deverá ser mantido o olival tradicional e que deverá ser implementado
um sistema de monotorização da qualidade das águas subterrâneas. Foram, também, tecidas
críticas ao EIA, nomeadamente no que se refere aos recursos hidrogeológicos.

Comentários da CA
Na sequência do veiculado nos pareceres recebidos no âmbito da Consulta Pública e acima sintetizados,
tecem-se os seguintes comentários:
CM Moura
Os aspetos apontados por esta entidade são na generalidade salvaguardados no presente
Parecer.
Todavia, no que se refere à proposta de medida "Garantir que na substituição, de captações de

água subterrânea por origens superficiais, a selagem seja devidamente executada, uma vez que
um furo abandonado constitui ligação direta ao aquífero", refere-se que:
A desativação de captações de água subterrânea é regulamentada pelos artigos 31, 34, 35 e
46º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, e deverá ser efetuada de acordo com os
procedimentos impostos pela autoridade competente (APA/ARH do Alentejo);
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A neutralização de uma captação deverá ser efetuada através da sua cimentação/isolamento
integral, mediante:

 Desinstalação de equipamentos;

 Medição do furo/poço para confirmação da profundidade disponível;
 Confirmação do estado de limpeza do furo/poço;

 Enchimento com material argiloso/calda cimento.
A selagem da captação carece de parecer prévio da APA/ARH do Alentejo, devendo para o
efeito ser apresentada memória descritiva dos trabalhos a implementar.
Concluído o procedimento deverá ser enviado relatório técnico dos trabalhos efetuados.
Quanto às restantes preocupações da Câmara destaca-se que, por força do Plano de Gestão das
Bacias Hidrográficas (PGRH) Integradas na Região 7 (Guadiana), aprovado através da Resolução
do Conselho de Ministros n.º 16-G/2013, de 22 de março, a captação de água subterrânea no
sistema aquífero Moura-Ficalho, carece de autorização para utilização dos recursos hídricos,
independentemente da potência instalada.
Assim, todas as captações de água subterrânea instaladas nesta massa de água são/serão alvo
de um TURH que define, além de um regime de exploração, um conjunto de cláusulas técnicas
que visam a proteção dos recursos hídricos.
No âmbito de um TURH para captação de água subterrânea, o utilizador é obrigado a:
Garantir que, num raio de 50 m da captação, não pode existir qualquer órgão de infiltração
de águas residuais, ou outras fontes poluentes de qualquer natureza, com vista a minimizar a
contaminação dos aquíferos;
Implementar medidas adequadas à proteção e manutenção da captação, nomeadamente
proceder de modo a que não haja poluição química ou microbiológica da água a explorar, por
águas de pior qualidade ou outras fontes poluentes e proteger a captação, com tampa
amovível e estrutura de proteção;
Cumprir o estabelecido em todas as leis e regulamentos vigentes ou que venham a ser
publicados, nomeadamente no que concerne a segurança, gestão de resíduos, conservação
da natureza e demais legislação e regulamentos específicos das atividades complementares
que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local, em particular os que resultem da
inserção em áreas beneficiadas por aproveitamentos hidroagrícolas;
Cumprir o Código das Boas Práticas Agrícolas para garantir a proteção da qualidade da água.
Para além disso, o título, ao abrigo do previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 226-A/2007, de 31 de maio, poderá ser revisto, por iniciativa da APA, I.P., com a entrada em
funcionamento da rede de rega do empreendimento agrícola, ou em resultado de requisitos ou
condicionantes decorrentes da inserção desta área em zonas beneficiadas pelo aproveitamento
de rega.
Relativamente à monitorização dos recursos hídricos, importa referir, que a massa de água em
questão é abrangida por uma rede de monitorização que visa o acompanhamento do seu estado
químico e quantitativo, previsto na diretiva quadro da água e regulamentado no âmbito do PGRH.
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Face ao exposto, considera-se que as preocupações do município de Moura estão salvaguardadas
no âmbito das ações correntes de planeamento e gestão de recursos hídricos, desenvolvidas pela
APA/ARH do Alentejo no âmbito das suas competências.
Mineraqua
Os aspetos apontados por esta entidade são na generalidade salvaguardados através das
condicionantes e medidas constantes do presente Parecer.
Relativamente à necessidade de proteção da zona de montante da ribeira de Torrejais e
implementação de um sistema de monitorização, destaca-se que, no presente Parecer é referida
a necessidade de serem mantidas as características de olival tradicional (ou outras práticas
culturais que não impliquem o uso intensivo de água e de adubos orgânicos ou químicos,
inseticidas, pesticidas ou quaisquer outros produtos químicos), visando a proteção dos recursos
em causa, pelo que se considera que estão salvaguardadas as preocupações desta entidade.
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9. CONCLUSÃO
O projeto de Emparcelamento dos Coutos de Moura é um projeto de restruturação fundiária numa área
de 4 671,2 ha, abrangendo 2020 prédios de configuração geométrica irregular (762 proprietários).
Insere-se numa zona de pequena propriedade adjacente à cidade de Moura e denominada Coutos de
Moura. A área do projeto apresenta limitações estruturais e infraestruturais que condicionam seriamente
a rentabilidade e competitividade da atividade agrícola.
O projeto desenvolve-se nas freguesias Santo Agostinho e São João Batista pertencentes ao concelho de
Moura (abrangendo terrenos que se distribuem em volta desta cidade), distrito de Beja, que se insere na
sub-região do Baixo Alentejo (NUT III) e na região do Alentejo (NUT II).
A implementação do Projeto tem por objetivo promover o ordenamento do espaço rural abrangido, de
forma a permitir o aproveitamento das potencialidades agrícolas e introduzir fatores de racionalização,
valorização e competitividade na atividade agrícola, pelo que irá estabelecer uma estrutura física de modo
a reduzir os custos de produção, contribuindo para a modernização e competitividade da olivicultura,
através do ordenamento e reconversão do olival tradicional. Com o projeto de Emparcelamento dos
Coutos de Moura pretende-se, assim, estabelecer uma nova organização da estrutura predial existente na
área de estudo e, simultaneamente, a implementação de infraestruturas de drenagem e viária
devidamente adaptadas ao novo ordenamento da propriedade rústica.
A nova estrutura predial integra 1 332 lotes, sendo a demarcação dos prédios efetuada através da
colocação no terreno de marcos de betão.
Como atividades associadas ao projeto estão previstas as seguintes: reabilitação da rede viária
(envolvendo intervenções em 77,5 km, abrangendo a construção de 9,9 km de novos troços de acessos),
reabilitação da rede de drenagem (em cerca de 13 km, com intervenções de limpeza e reperfilamento) e
reconversão do olival tradicional em olival intensivo (cerca de 1 300 ha).
A rede de rega, para beneficiação de parte da área de emparcelamento (área dos novos olivais
reconvertidos), não faz parte do âmbito do presente projeto, pelo que não é analisada no EIA.
Segundo o EIA, ”parte da área afeta ao Empreendimento dos Coutos de Moura irá ser regada, (...) sendo

nesta área que se prevê a reconversão do olival tradicional antigo em olival intensivo de regadio.
No entanto (…) no presente EIA, não foi efetuada a análise da rede de rega, já que ainda não se
encontra projetada, devendo ser alvo de estudo futuro (Projeto de Execução e Estudo de Impacte
Ambiental)".
Por sua vez, de acordo com o Aditamento ao EIA, uma vez que a reconversão do olival está dependente,
"na maioria dos casos de fundos comunitários, não se prevê que seja efetuada imediatamente após a

aprovação do emparcelamento, pelo que foi considerado ser possível, em termos temporais, a instalação
da rega simultaneamente com a plantação das oliveiras". A intervenção de reconversão do olival ficará a
cargo dos proprietários, pelo que, estando dependente de fundos comunitários, poderá não se concretizar
na sua totalidade.
Ainda segundo o Aditamento, apesar da expetativa criada pela proximidade do Empreendimento de Fins
Múltiplos de Alqueva (EFMA), foi considerado que "(…) nos Coutos de Moura não seria viabilizada uma

rede de rega sustentável face aos constrangimentos da estrutura fundiária encontrada e que só depois de
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ser garantida uma estrutura fundiária capaz, com uma rede de caminhos e drenagens adaptada a essa
nova estrutura e corroborada com a vontade de reconverter a atividade abandonada de olivicultura de
sequeiro num produto com garantias de viabilidade económica e sustentabilidade do próprio concelho
Moura, se poderia avançar com um projeto de rega".
A área do projeto de Emparcelamento está parcialmente incluída na área a beneficiar pelo Sistema Global
de Rega do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), designadamente através do
Subsistema do Ardila.
Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na análise específica efetuada pela CA, verificamse impactes positivos associados aos Solos, à Sócio-economia e Agrossistemas, bem como impactes
negativos significativos ao nível dos Recursos hídricos subterrâneos, da Ecologia, dos Solos, da Sócioeconomia, da Paisagem e do Património Cultural.
Relativamente aos impactes positivos, para:
Solos
A implementação do projeto de emparcelamento, por possibilitar um maior e melhor
aproveitamento da superfície agrícola das parcelas, poderá ter como consequência um maior
desenvolvimento da atividade agrícola, originando deste modo impactes positivos, permanentes
que serão pouco significativos a significativos, dependendo do desenvolvimento da atividade.
Sócio-economia
Na fase de construção é expectável um impacte positivo significativo associado ao aumento da
procura de bens de consumo e de serviços, em freguesias onde a taxa de empregabilidade no
sector terciário é elevada, devido ao aumento do volume de negócios de empresas de
restauração, hotelaria, construção e pequeno comercio, pelo afluxo de trabalhadores e técnicos
envolvidos e pela aquisição de materiais essenciais à obra. O impacte é significativo devido ao
longo período de tempo (27 meses) em que decorrerá a construção do projeto.
Para a fase de exploração, é expectável um impacte positivo muito significativo, associado ao
incremento, quer do Valor Acrescentado Bruto (VAB) das explorações agrícolas, devido ao
aumento da produtividade dos solos, quer da dinamização do tecido económico agregado, a
montante e a jusante, devido ao aumento de atividades de produção, comercialização de bens e
de serviços. O impacte é muito significativo na medida em que o projeto contribuirá, quer para
dinamizar a economia do concelho, através do incremento dado na produção/comercialização da
sua marca de excelência, o azeite de moura, quer para fixar habitantes em freguesias onde na
última década se verificou uma variação negativa e um declínio populacional.
Agrossistemas
Na fase de exploração com a reorganização predial das explorações incluídas no perímetro de
emparcelamento, serão gerados impactes positivos nos agrossistemas, muito significativos e de
carácter duradouro, que justificam plenamente o projeto, pois serão criadas as condições
fundamentais para o pleno aproveitamento do potencial agrícola das terras.
Face às características do projeto, os principais impactes negativos ocorrem na fase de construção e
decorrem fundamentalmente das ações relacionadas com a concretização das intervenções abrangidas
pelo projeto: ações de desmatação, decapagem e movimentação de terras (terraplanagens, escavações e
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depósito de terras sobrantes), instalação de estaleiros, circulação de máquinas e veículos, obras de
construção das infraestruturas, dos acessos e da rede de drenagem. São também identificados, para a
fase de exploração, os potenciais impactes mais significativos estão fundamentalmente associados à
reconversão do olival tradicional em olival intensivo.
Foram identificados impactes negativos significativos, na generalidade suscetíveis de minimização, ao
nível de:
Recursos hídricos subterrâneos
Para a fase de exploração é expectável a ocorrência de impactes negativos significativos a muito
significativos, ao nível da qualidade da água, estando estes impactes associados à reconversão do
olival tradicional em olival intensivo (incidindo na exploração dos olivais intensivos).
Estes impactes decorrem da aplicação de fertilizantes e de pesticidas, que de forma conjugada
com a rega contribuem para o gradual enriquecimento do meio hídrico em profundidade, em
particular no que diz respeito aos nitratos.
Ecologia
Os impactes decorrentes do abate de quercíneas (área de montado e de povoamento de
azinheira e sobreiro) são muito significativos atendendo à globalidade da afetação decorrente da
concretização dos projetos do EFMA.
Os impactes mais significativos, sendo irreversíveis, advêm da inerente intensificação agrícola, o
que levará à substituição das comunidades existentes por outras de carater cosmopolita de muito
menor valor ecológico, conduzindo a uma modificação irreversível das condições ecológicas,
alteração das estruturas de habitats, fragmentação e isolamento de populações, assim como a
redução da normal capacidade de regeneração. A reconversão do olival prevista, aliada à
intensificação agrícola com o aumento do uso de fitofármacos e fertilizantes, promoverá:
A alteração das estruturas de habitats da fauna terrestre, tendo como consequência o
desaparecimento da fauna que se encontra mais dependente dos regimes extensivos,
com especial destaque para a comunidade de morcegos que utiliza a área do projeto
como zona de caça [face à presença de espécies provenientes do abrigo da Preguiça
(abrigo Moura I), um dos maiores da Europa de morcegos cavernícolas, sendo que
algumas das espécies apresentam estatutos de ameaça de Vulnerável e de Criticamente
em Perigo];
A degradação da qualidade da água, com repercussões ao nível das comunidades
ictiofaunísticas, bivalves e da herpetofauna aquática.
Por outro lado, atendendo ao elevado valor piscícola e de bivalves presentes na sub-bacia do
Ardila, é de prever a ocorrência de impactes negativos significativos e irreversíveis sobre as
comunidades biológicas aquáticas decorrentes da intensificação agrícola, uma vez que esta está
associada ao aumento de utilização de produtos químicos que alteram a qualidade química bem
como ecológica da água.
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Solos
Os impactes decorrentes da ocupação do solo, quer pela implantação de novos caminhos quer
pelo alargamento de caminhos já existentes, serão negativos, localizados e significativos por
haver uma afetação do solo de carácter permanente.
Sócio-economia
Na fase de construção é expectável um impacte negativo significativo, associado ao prejuízo nos
rendimentos dos produtores agrícolas com olival tradicional, quer pelo elevado investimento da
reconversão destes em olival intensivo (2 667 ha/57 %), quer pela perda da produção do olival
tradicional. O impacte é significativo pelo longo período de tempo (3 anos) necessário à obtenção
da 1ª produção no olival reconvertido.
Paisagem
Na fase de construção são expetáveis impactes muito significativos decorrentes do arranque de
oliveiras para reconversão do olival, traduzindo-se na exposição e no revolvimento dos solos e na
remoção do coberto arbóreo existente e que caracteriza esta paisagem; esta ação diminui ainda a
capacidade de absorção visual da paisagem e, consequentemente, aumenta a sua sensibilidade
ao longo de toda a área a afetar. São também identificados impactes significativos relacionados
com a reorganização predial, face ao consequente aumento da dimensão das parcelas de cultura
e que em simultâneo conduz a uma alteração da forma das parcelas.
Por outro lado, na fase de exploração são também identificados impactes muito significativos ao
nível cénico e estrutural na paisagem, decorrentes da conversão de áreas agrícolas de sequeiro
em áreas de olival de regadio, pela uniformização e consequente empobrecimento da paisagem
em torno de Moura.
Património Cultural
As intervenções ao nível da rede viária implicarão um impacte significativo nas ocorrências
patrimoniais: n.º 57 (via eventualmente de origem romana) e n.º 34 (ponte eventualmente
romana). Por outro lado, ainda decorrente destas intervenções, poderão ocorrer impactes
eventualmente significativos (dada a dimensão das manchas ou a sua localização), sobre as
ocorrências n.º 87, Vale do Carvão, mancha de ocupação romana, n.º 88, Torrejais 2, mancha de
ocupação romana, e n.º 91e, Torrejais 1, achados isolados da pré-história.
Para a fase de exploração são identificados impactes relativos às práticas agrícolas,
nomeadamente as modelações do terreno com mobilização do solo, que com a implementação do
regadio irão intensificar a afetação de sítios arqueológicos identificados, tratando-se assim de um
impacte de magnitude elevada e de minimização problemática.
Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do
projeto e face à sua importância no contexto regional, considera-se de aceitar os impactes não mitigáveis
que subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização.
Ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização, e os
perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável ao "Emparcelamento
dos Coutos de Moura", condicionado à apresentação dos elementos, bem como ao cumprimento das
medidas de minimização que se indicam no capítulo seguinte, assim como das condicionantes aí
discriminadas.
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10. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
CONDICIONANTES AO PROJETO
1. Na área correspondente às zonas intermédia e alargada das captações de abastecimento público da
Fonte da Telha e às zonas intermédia e alargada do Perímetro de Proteção para a concessão de
exploração de água mineral Pisões-Moura, deverão manter-se as características de olival tradicional
ou outras práticas culturais que não impliquem o uso intensivo de água e de adubos orgânicos ou
químicos, inseticidas, pesticidas ou quaisquer outros produtos químicos.
2. Os caminhos a implementar junto às manchas de montado deverão ser estabelecidos pela zona não
arborizada, reduzindo a necessidade de abate de quercíneas.
3. Não deverão ser efetuadas quaisquer intervenções (limpezas, reperfilamentos, etc.) no leito e
margens da ribeira de Torrejais, ao longo do troço compreendido na zona alargada do Perímetro de
Proteção para a concessão de exploração de água mineral Pisões-Moura.
4. A ocorrência patrimonial n.º 55, Atalaia Magra, Imóvel de Interesse Público, não poderá ser afetada
em nenhuma fase por nenhuma componente de obra envolvida na reestruturação fundiária e
reconversão das culturas
5. Compatibilização do projeto com as infraestruturas sob a jurisdição da Eletricidade de Portugal, da
Estradas de Portugal, da Câmara Municipal de Moura e da REFER, devendo os respetivos elementos
do projeto ser objeto de respetiva aprovação e eventual licenciamento do atravessamento em causa
por parte destas entidades.
6. Compatibilização com os vértices geodésicos existentes na área de implantação do projeto, a qual
deverá ser assegurada em articulação com a Direção-Geral do Território.
7. Obtenção de parecer favorável por parte da Entidade Regional da Reserva Agrícola territorialmente
competente para a afetação de solos da RAN, nos termos do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de
março.
ELEMENTOS A APRESENTAR
1. Deverão ser apresentados à Autoridade de AIA, para análise e aprovação previamente ao
licenciamento do projeto, os seguintes elementos:
a) Caracterização da situação de referência da qualidade ecológica da água das ribeiras de Brenhas
e de Torrejais, com vista a servir de base ao posterior acompanhamento da evolução/
desempenho da reabilitação da vegetação ribeirinha e que terá por objetivo a avaliação da
necessidade de aplicação de outras medidas de minimização adicionais.
Adicionalmente, este levantamento deverá, posteriormente, servir de base ao desenvolvimento do
projeto da rede de rega e respetiva avaliação de impactes ambientais.
b) Projeto de reabilitação das linhas de água, que deverá atender aos seguintes aspetos:
i. Colocação de proteções/vedações ao longo das margens numa faixa nunca inferior a
5 metros de cada lado em toda a extensão das ribeiras de Brenhas e de Torrejais, de modo
a impedir a circulação de máquinas e a utilização do espaço para agricultura;
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ii. Plantação de uma linha de árvores e arbustos de cada lado da ribeira de Torrejais, com
espécies dos habitats 92D0 ou 91B0, com a finalidade de promover uma cortina ribeirinha
como barreira à poluição difusa;
iii. Recuperação da vegetação da ribeira de Brenhas nas áreas degradadas com recurso a
espécies dos habitats 92D0 ou 91B0;
iv. Reserva de uma faixa de 3 m (para cada lado do eixo da linha de água) ao longo das
restantes linhas de água a intervencionar e plantação de uma linha de árvores e arbustos em
cada margem.
No desenvolvimento deste projeto deverão ainda ser atendidos os aspetos adiante mencionados
relativos à necessidade de criação de faixas destinadas ao desenvolvimento de vegetação ripícola
ao longo destas ribeiras.
2. Deverá ser verificado, em sede de licenciamento:
a) Integração do SGA nos Cadernos de Encargos de todas as componentes do Projeto de Execução
do "Emparcelamento dos Coutos de Moura";
b) Integração no SGA da "Planta de Condicionantes à Localização de Estaleiros, Manchas de
Empréstimo e Depósito de Terras Sobrantes" (Desenho 24 do EIA) e da "Planta de Zonas
Preferenciais para Instalação de Estaleiros e de Depósito de Inertes" (Desenho 25 do EIA);
c) Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA:
i. De todas as ocorrências patrimoniais inventariadas pelo EIA, assim como de todas as
medidas referentes ao Património;
ii. Da Carta de condicionantes à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e depósito
de terras sobrantes, com a implantação dos elementos patrimoniais identificados;
d) A alteração do SGA, de forma a integrar todas as medidas e alterações preconizadas.
Posteriormente, o SGA deverá ser remetido à Autoridade de AIA para que conste do respetivo
processo;
3. Antes do início da obra, deverá ser remetida à Autoridade de AIA para análise e aprovação:
a) Os resultados das sondagens de diagnóstico e de eventuais ajustes ao projeto, decorrentes dos
resultados obtidos;
b) Uma listagem com todas as ocorrências patrimoniais a vedar e a sinalizar.
MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL
Fase de construção
GER1. Deverão ser cumpridas todas as medidas de minimização constantes do SGA, no qual deverão
também ser integradas todas as medidas e alterações, a seguir listadas, relacionadas com a construção
do projeto.
GER2. Cumprir as seguintes medidas de minimização constantes da Lista de Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção, disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente:
7, 8, 16, 20, 22, 26, 38, 48, 50, 51, 52, 53, 54 e 55.
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Fase de exploração
GER3.

Implementar um código de boas práticas agrícolas que contemple, entre outros, aspetos

relacionados com a conservação do solo e da água, tendo por base o Manual Básico de Práticas Agrícolas:
Conservação do Solo e da Água (MBPA, 1999), o Código de Boas Práticas Agrícolas para a Proteção da
Água Contra a Poluição com Nitratos de Origem Agrícola, editados pelo Ministério da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas e o Código de Boas Práticas Ambientais (CBPA, 1997). Devem
também ser incluídas no código a elaborar as medidas específicas referidas no fator ambiental Recursos
Hídricos e Ecologia.
GER4.

Concretizar ações de divulgação e de formação aos agricultores, as quais devem contemplar,

para além de outros temas que venham a ser considerados convenientes, os seguintes:
a) Impactes ambientais decorrentes da atividade agrícola e medidas a serem adotadas para os
minimizar/evitar;
b) Importância dos recursos hídricos existentes na área em estudo, nomeadamente a melhor forma
de os proteger;
c) Ações de promoção da qualidade paisagística;
d) Aplicação de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes;
e) Medidas culturais e técnicas com vista à prática de produção integrada e/ou agricultura biológica;
f)

Importância e manutenção das faixas/galerias ripícolas.
MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

RECURSOS HÍDRICOS
Fase de construção
RH1.

Não poderão ser instalados estaleiros na zona alargada do perímetro de proteção para a

concessão de exploração de água mineral Pisões-Moura.
RH2.

Não devem ser admitidas fossas com poços absorventes ou trincheiras de infiltração, uma vez

que o potencial contaminante para o Sistema Aquífero Moura-Ficalho é elevado.
RH3.

Excesso de água obtido durante as escavações, deve ser bombeado para pequenas bacias de

decantação antes de ser conduzido à linha de água mais próxima.
RH4.

Assegurar, para o caso de se verificar a exposição do nível freático à superfície durante a fase de

construção, que todas as ações que traduzam risco de poluição sejam eliminadas ou restringidas na sua
envolvente direta. Essas áreas devem ser vedadas e deve ser restringido o acesso direto ao local, a fim
de evitar que para aí sejam lançados elementos poluentes.
Fase de exploração
RH5.

Os agricultores deverão aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como aos métodos de luta

alternativos à luta química.
RH6.

Adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências

provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.
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RH7.

Implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do

perímetro de rega, para evitar problemas erosivos.
RH8.

Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico

tais como nas margens dos cursos de água (galerias ripícolas) e em zonas de vegetação autóctone.
RH9.

Deverá ser promovido o uso racional da água para rega, nomeadamente através do cumprimento

das disposições aplicáveis do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água.
RH10. Deverão ser desenvolvidas ações de sensibilização que promovam a substituição de origens de
água subterrânea para uso agrícola, pelas eventuais novas origens de água superficial.
ECOLOGIA
Fase de construção
ECO1. Sensibilização do pessoal afeto à obra sobre a importância de boas práticas ambientais
nomeadamente sobre a necessidade de preservação dos exemplares de quercíneas.
ECO2. Não deve ser permitida a colocação de cravos, cavilhas, correntes e sistemas semelhantes em
árvores e arbustos, bem como deixar raízes a descoberto e sem proteção em valas e escavações.
ECO3. Deverão ser adotadas soluções de construção que garantam a proteção do sistema radicular das
quercíneas.
ECO4. No âmbito da reconversão agrícola, as manchas de montado, matos e galerias ripícolas devem
ser preservadas, com vista a manter habitat de caça para os morcegos. O futuro projeto de rega não
deverá englobar estas manchas nem vir a beneficiar reconversões culturais.
ECO5. O projeto de reabilitação da vegetação na ribeira de Torrejais e de manutenção da vegetação da
ribeira de Brenhas deverá ser implementado previamente à realização da reconversão agrícola.
Fase de exploração
ECO6. Deverão ser desenvolvidas campanhas de divulgação de práticas agrícolas com redução da
necessidade de uso de pesticidas e outros agroquímicos, com especial incidência para a Proteção
Integrada e para o nicho de mercado dos produtos biológicos.
MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO
ECO7. Garantir a compensação do abate das quercíneas por plantação do número de exemplares
multiplicado por um fator de 1,25. Com a finalidade de criar uma mancha homogénea, a plantação
deverá ser realizada na mesma zona que as restantes compensações de quercíneas resultantes das DIA’s
dos 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 herbivoria e a reposição de exemplares perdidos (retancha). A localização e o projeto
florestal de acompanhamento das quercíneas deverão merecer a aprovação do ICNF.
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SÓCIO-ECONOMIA
Fase de construção
SE1.

O recrutamento de mão-de-obra e o fornecimento de bens e serviços deverá ser efetuado,

sempre que possível, a nível local ou nos concelhos limítrofes.
SE2.

Deverá ser mantida, nos novos olivais, as espécies e variedades de olival que estão na base da

definição do caderno de especificações do DOP Azeite de Moura.
AMBIENTE SONORO
Fases de construção e de exploração
AS1.

Caso haja alguma reclamação devem ser efetuadas medições acústicas no local em causa

imediatamente após a reclamação. Em caso de incumprimento dos valores limite estabelecidos no
Regulamento Geral do Ruído deverão ser adotadas medidas de minimização adequadas.
PAISAGEM
Fase de construção
PAI1. Deverá ser retificado um detalhe constante do SGA (Anexo IV - Linhas Orientadoras para a
Recuperação Biofísica da Áreas Afetadas pela Empreitada, Cláusulas Técnicas, ponto I.2.2 - Plantas).
Nesse ponto referem-se as especificações para as espécies arbóreas a utilizar na recuperação
paisagística: freixo, choupo, salgueiro e tamargueira. O choupo deverá ser retirado desta lista, uma vez
que não é autóctone na área do projeto; as restantes espécies deverão ser descriminadas pelo seu nome
científico (em particular no caso do salgueiro), uma vez que os nomes comuns utilizados são aplicáveis a
várias espécies, das quais apenas algumas são autóctones na área do projeto.
PAI2. Para reforço da diversidade estrutural da paisagem, tendo em vista contrariar a sua
uniformização, deverá proceder-se à criação de faixas destinadas ao desenvolvimento de vegetação
ripícola ao longo das ribeiras de Torrejais e de Brenhas (nos troços localizados dentro da área do
projeto), assim como ao longo dos troços da rede de drenagem a intervencionar. A criação destas faixas
ripícolas deverá seguir as seguintes diretrizes:
a) Reserva de uma faixa de 5 m de lado ao longo das ribeiras de Brenhas e de Torrejais e de 3 m no
caso das restantes linhas de água a intervencionar, para estabelecimento e desenvolvimento de
vegetação natural;
b) Plantação (ou estacaria, se adequado) de pelo menos uma linha de árvores de cada lado da
ribeira, dentro da faixa referida, utilizando espécies que deverão ser escolhidas de acordo com as
características da linha de água: loendros e tamargueiras nas linhas torrenciais, salgueiros (Salix

atrocinerea e Salix salviifolia) nas linhas de água com caudal mais regular, salgueiros e freixos em
troços de caudal permanente;
c) Todas as plantas usadas nas plantações e estacarias deverão obrigatoriamente provir de
populações autóctones da bacia do Guadiana. Assim, quer estacas, quer plantas juvenis
propagadas em viveiro deverão ter origem local. Deve excluir-se, em absoluto, a possibilidade de
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uso de plantas de origem geográfica incerta ou o uso de variedades ou clones comerciais. Tal
ocorrência corresponderia a uma contaminação genética das populações locais, pela introdução
maciça de genótipos exóticos.
PATRIMÓNIO
A) Fase prévia à obra
Medidas Gerais
PAT1. Nos casos em que não seja possível evitar a afetação das ocorrências patrimoniais, deve ficar
também garantida através do Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, a salvaguarda pelo
registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra e no caso de
elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e memória descritiva; no
caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral.
PAT2. Deverá ficar prevista a possibilidade de ainda efetuar ajustes ao projeto, ainda que pontuais, de
forma a compatibilizar o projeto com os resultados das sondagens de diagnóstico a executar ainda na
fase prévia à obra.
PAT3. Antes do início da obra deve ser realizada a prospeção arqueológica sistemática das áreas
funcionais da obra, como estaleiros, manchas de empréstimo e depósito de terras e que, de acordo com
os resultados obtidos, poderão vir ainda a ser condicionadas.
PAT4. Antes do início da obra deverão ser sinalizados e vedados todos elementos patrimoniais situados
até a um limite máximo 15 m, centrado no eixo das infraestruturas; todos os restantes elementos
situados até a um limite máximo de 25 m deverão ser sinalizados; os restantes elementos deverão ser
avaliados caso a caso, devendo a sua vedação e sinalização tomar em consideração outros fatores como
o elevado valor patrimonial e o estado de conservação, a proximidade de caminhos ou estradas a serem
utilizadas durante a execução do projeto.
Deste modo, antes do início da obra, deverá ser entregue uma listagem com todas as ocorrências a vedar
e a sinalizar.
Medidas Específicas
PAT5. Na fase anterior à obra, nas ocorrências patrimoniais n.º 34, Pizães (Pizões), ponte, e n.º 57,
Calçadinha, via, deverão ser efetuadas sondagens manuais de diagnóstico.
PAT6. Na fase anterior à obra, nas ocorrências patrimoniais n.º 87, Vale do Carvão, n.º 88, Torrejais 2, e
n.º 91e, Torrejais 1, deverão ser efetuadas sondagens mecânicas de diagnóstico.
PAT7. Na fase anterior à obra, para a ocorrência patrimonial n.º 34, Pizães (Pizões), ponte, deverá ser
avaliado e apresentado parecer relativamente ao seu estado de conservação por técnico da área da
conservação e restauro que deverá avaliar a necessidade de medidas específicas, incluindo a sua
monitorização na fase de exploração.
PAT8. Na fase anterior à obra deverá ficar prevista a elaboração de memória descritiva, registo
topográfico, gráfico e fotográfico das ocorrências n. os 34, 57, 79, 144, 148, 178, 191, 192, 195, 196, 197,
199, 203, 205, 206 e 207.
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PAT9. Antes do início da obra deverão ser sinalizados e vedados os elementos patrimoniais n.os 29, 31,
34, 40, 55, 57, 79, 83, 87, 88, 90, 91, 92, 110, 116, 144, 148, 178, 184, 185, 188, 191, 192, 195, 196,
197, 198, 199, 202, 203, 205, 206, 207 e 209.
B) Fase de obra
Medidas Gerais
PAT10. As ocorrências patrimoniais não poderão na fase de obra ser afetadas pelos estaleiros, acessos e
áreas de depósito ou de empréstimo.
PAT11. 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.
PAT12. 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.
PAT13. Em complemento da prospeção sistemática por amostragem da área de 25% objeto de
reestruturação fundiária realizada no âmbito do EIA, deverá ser efetuada prospeção seletiva da restante
área.
Medidas Específicas
PAT14. Na fase de obra a ocorrência patrimonial n.º 57, Calçadinha, deverá ser conservada in situ, pelo
que nos troços afetados pela rede de caminhos, para além de rigoroso levantamento e acompanhamento
arqueológico, deverão as sobreposições ser efetuadas através de aterro e protegidos através geotêxtil.
PAT15. Na fase de obra deverá ser efetuado um cuidadoso acompanhamento arqueológico na área das
ocorrências n.os 30 e 36, vias romanas, que não foram identificadas durante os trabalhos de campo.
PAT16. Junto das ocorrências patrimoniais n.os 34, 57, 79, 144, 148, 178, 191, 192, 195, 196, 197, 199,
203, 205, 206 e 207, as ações de limpeza deverão ser realizadas manualmente e o reperfilamento deverá
ser efetuado com o recurso a pequenas máquinas.
C) Fase de exploração
PAT17. Encerrados todos os trabalhos arqueológicos no âmbito do presente projeto, deverá ser enviada
à DGPC uma listagem de todos os Sítios arqueológicos inventariados com a identificação e endereço dos
proprietários das respetivas áreas de implantação, com vista à notificação da existência desse património
nas suas propriedades.
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ANEXO I

Localização e enquadramento do projeto
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Enquadramento do Projeto de Emparcelamento dos Coutos de Moura
no subsistema de Ardila do EFMA.
Fonte: EIA do Emparcelamento dos Coutos de Moura.
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ANEXO III

Elementos de Projeto de Execução enviados
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PROJETO DE EXECUÇÃO DO
EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA

PROJETO DOS NOVOS LOTES
(Systerra, Engenharia e Gestão, Lda; fevereiro/2013)
Relatório Final
Tomo 1 – Peças escritas
Tomo 2 – Peças desenhadas
Tomo I – Peças escritas
Parte 1 – Memória descritiva e justificativa
Parte 2 – Caderno de encargos
Parte 2 – Caderno de encargos (Anexos)
Parte 3 – Medições
Parte 4 – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
Tomo II – Peças desenhadas

PROJETO DE RECONVERSÃO DO OLIVAL
(Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos; abril/2013)
Relatório Final
Relatório Final (Anexos)

REDE VIÁRIA E REDE DE DRENAGEM
(Campo d’Água, Engenharia e Gestão Lda; novembro/2012)
Volume I – Projeto de execução dos caminhos principais
Tomo I.1 – Memória descritiva e justificativa
Tomo I.2 – Peças desenhadas
Tomo I.3 – Medições e lista de quantidades
Volume II – Projeto de execução dos caminhos secundários
Tomo II.1 – Memória descritiva e justificativa
Tomo II.2 – Peças desenhadas (1/2) e (2/2)
Tomo II.3 – Medições e lista de quantidades
Volume III – Projeto de execução dos acessos locais
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Tomo III.1 – Memória descritiva e justificativa
Tomo III.2 – Peças desenhadas
Tomo III.3 – Medições e lista de quantidades
Volume IV – Projeto de execução da rede de drenagem
Tomo IV.1 – Memória descritiva e justificativa
Tomo IV.2 – Peças desenhadas
Tomo IV.3 – Medições e lista de quantidades
Volume V – Relatório geológico-geotécnico
Volume VI – Especificações Técnicas
Volume VII – Plano de segurança e saúde
Volume VIII – Compilação técnica
Volume IX – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
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