
 

 

 

 

 

 

EMPARCELAMENTO RURAL DOS COUTOS 
DE MOURA 

 

 

 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

 

 

ABRIL, 2013 

 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 



 

T60212-VOL1-REL-R1.DOC  
 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, 
SA. 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

 

VOLUME 1 - RELATÓRIO 

 

T602.1.2 

 

 

 

 

 

 

2013, ABRIL 

 



 

T60212-VOL1-REL-R1.DOC i 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

VOLUME 1 - RELATÓRIO 

T602.1.2 

ÍNDICE DE TEXTO 

 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 1 

1.1. Identificação e Fase de Desenvolvimento do Projecto .................................................. 1 

1.2. Proponente do Projecto .................................................................................................. 2 

1.3. Enquadramento do Projecto no Regime Jurídico de AIA ............................................... 2 

1.4. Equipa Técnica e Período de Elaboração EIA ............................................................... 3 

1.5. Entidade Licenciadora e Autoridade de AIA ................................................................... 4 

1.6. Antecedentes do Estudo de Impacte Ambiental ............................................................ 4 

2. METODOLOGIA E ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL ......................... 10 

2.1. Metodologia do EIA ...................................................................................................... 10 

2.2. Estrutura do EIA ........................................................................................................... 11 

3. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO ................................................................. 14 

3.1. Enquadramento Face ao Sistema Global de Rega do Empreendimento de Fins Múltiplos 
de Alqueva ..................................................................................................................................... 14 

3.2. Objectivos e Necessidade do Projecto ......................................................................... 15 

3.3. Antecedentes de Desenvolvimento do Projecto........................................................... 18 

4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO ................................................................................................. 22 

4.1. Localização do Projecto ............................................................................................... 22 

4.1.1. Enquadramento Administrativo .................................................................................... 22 

4.1.2. Áreas Sensíveis ............................................................................................................ 22 

4.1.3. Ordenamento, Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública ............ 22 

4.2. Processos Tecnológicos Envolvidos numa Operação de Emparcelamento Rural ...... 22 

4.2.1. Estudo Prévio ............................................................................................................... 24 

4.2.2. Elaboração do Projecto ................................................................................................ 25 

4.2.3. Execução do Projecto ................................................................................................... 29 

4.3. Descrição das Actividades Desenvolvidas no Âmbito do Presente Projecto ............... 30 

4.3.1. Início da Elaboração do Projecto.................................................................................. 30 

4.3.2. Constituição dos Órgãos de Emparcelamento ............................................................. 31 

4.3.3. Delimitação do Perímetro ............................................................................................. 31 



 

T60212-VOL1-REL-R1.DOC ii 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

4.3.4. Classificação e Avaliação de Terras e Benfeitorias ..................................................... 32 

4.3.5. Determinação da Situação Jurídica da Propriedade .................................................... 33 

4.3.6. Constituição da Reserva de Terras .............................................................................. 34 

4.3.7. Descrição do Plano de Uso do Solo ............................................................................. 34 

4.3.8. Períodos de Exposição Pública e Fixação das Bases do Projecto .............................. 37 

4.3.9. Aspectos essenciais a considerar na execução do Projecto ....................................... 40 

4.4. Infra-Estruturas do Projecto .......................................................................................... 41 

4.4.1. Considerações Gerais .................................................................................................. 41 

4.4.2. Reorganização Predial (Projecto dos Novos Lotes)..................................................... 41 

4.4.3. Rede Viária ................................................................................................................... 44 

4.4.4. Rede de Drenagem ...................................................................................................... 52 

4.4.5. Reconversão do Olival Tradicional ............................................................................... 56 

4.5. Fase de Construção ..................................................................................................... 60 

4.5.1. Estaleiros e Zonas de Depósitos de Inertes ................................................................. 60 

4.5.2. Obras a Executar .......................................................................................................... 61 

4.5.3. Recuperação Biofísica e Paisagística .......................................................................... 65 

4.5.4. Materiais e Energias ..................................................................................................... 66 

4.5.5. Efluentes, Resíduos e Emissões .................................................................................. 66 

4.6. Fase de Exploração ...................................................................................................... 67 

4.6.1. Materiais e Energias ..................................................................................................... 67 

4.6.2. Efluentes, Resíduos e Emissões .................................................................................. 67 

4.7. Fase de Reabilitação ou Desactivação ........................................................................ 68 

4.8. Projectos Complementares .......................................................................................... 68 

4.9. Programa Temporal do Projecto .................................................................................. 69 

5. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO ....................................................................................... 72 

6. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA ......................................................... 73 

6.1. Considerações Gerais .................................................................................................. 73 

6.2. Clima ............................................................................................................................. 73 

6.2.1. Síntese .......................................................................................................................... 85 

6.3. Uso do Solo .................................................................................................................. 86 

6.3.1. Síntese .......................................................................................................................... 90 

6.4. Recursos Hídricos ........................................................................................................ 90 

6.4.1. Recursos Hídricos Superficiais..................................................................................... 90 

6.4.2. Recursos Hídricos Subterrâneos................................................................................ 118 

6.4.3. Síntese ........................................................................................................................ 146 

6.5. Geomorfologia e geologia .......................................................................................... 147 

6.5.1. Morfologia ................................................................................................................... 147 

6.5.2. Enquadramento Geológico ......................................................................................... 149 

6.5.3. Enquadramento Geomorfológico................................................................................ 154 

6.5.4. Enquadramento Tectónico ......................................................................................... 155 

6.5.5. Sismicidade ................................................................................................................ 156 



 

T60212-VOL1-REL-R1.DOC iii 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

6.5.6. Síntese ........................................................................................................................ 157 

6.6. Solos ........................................................................................................................... 157 

6.6.1. Identificação das Unidades Pedológicas - Classificação dos Solos (FAO) ............... 157 

6.6.2. Identificação das Unidades Pedológicas - Classificação dos Solos (SROA) ............ 158 

6.6.3. Caracterização dos Riscos de Erosão ....................................................................... 160 

6.6.4. Caracterização dos Riscos de Salinização/Alcalinização .......................................... 166 

6.6.5. Capacidade de Uso do Solo ....................................................................................... 171 

6.6.6. Caracterização da Aptidão ao Regadio – Classificação de terras pelo método de USBR 
  .................................................................................................................................... 173 

6.6.7. Síntese ........................................................................................................................ 175 

6.7. Ecologia ...................................................................................................................... 175 

6.7.1. Enquadramento da área de estudo ............................................................................ 175 

6.7.2. Flora, Vegetação e Habitats ....................................................................................... 177 

6.7.3. Fauna .......................................................................................................................... 194 

6.8. Património Histórico-Cultural ...................................................................................... 211 

6.8.1. Considerações gerais ................................................................................................. 211 

6.8.2. Metodologia ................................................................................................................ 212 

6.8.3. Pesquisa documental ................................................................................................. 215 

6.8.4. Trabalho de Campo .................................................................................................... 219 

6.9. Paisagem .................................................................................................................... 235 

6.9.1. Considerações gerais ................................................................................................. 235 

6.9.2. Recursos Paisagísticos .............................................................................................. 237 

6.9.3. Unidades de Paisagem .............................................................................................. 238 

6.9.4. Qualidade Paisagística e Visual ................................................................................. 245 

6.9.5. Sensibilidade Paisagística e Visual ............................................................................ 246 

6.9.6. Síntese ........................................................................................................................ 250 

6.10. Ordenamento do Território ......................................................................................... 250 

6.10.1. Introdução ............................................................................................................... 250 

6.10.2. Planos Directores Municipais ................................................................................. 252 

6.10.3. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) .............. 264 

6.10.4. Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT Alentejo) ........................... 265 

6.10.5. Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana (PBH) ............................................ 268 

6.10.6. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROF do Baixo Alentejo) 
  ................................................................................................................................ 269 

6.10.7. Plano de Ordenamento das Albufeiras do Alqueva e Pedrógão (POAAP) ............ 272 

6.10.8. Programa Específico de Desenvolvimento Integrado da Zona do Alqueva (PEDIZA)276 

6.10.9. Síntese .................................................................................................................... 278 

6.11. Agrossistemas ............................................................................................................ 278 

6.11.1. Considerações gerais ............................................................................................. 278 

6.11.2. Caracterização do sector agrícola .......................................................................... 278 

6.11.3. População Agrícola ................................................................................................ 286 

6.11.4. Efectivos pecuários ................................................................................................ 288 

6.11.5. Equipamentos agrícolas ......................................................................................... 289 



 

T60212-VOL1-REL-R1.DOC iv 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

6.11.6. Estrutura da Propriedade ....................................................................................... 290 

6.11.7. Panorama actual da Produção de Olival na Área afecta ao Emparcelamento ...... 293 

6.11.8. Síntese .................................................................................................................... 296 

6.12. Socioeconomia ........................................................................................................... 296 

6.12.1. Considerações Gerais ............................................................................................ 296 

6.12.2. Organização Espacial ............................................................................................. 297 

6.12.3. Caracterização Demográfica .................................................................................. 298 

6.12.4. Actividades Económicas ......................................................................................... 302 

6.12.5. Acessibilidade ......................................................................................................... 310 

6.12.6. Sócio-economia local ............................................................................................. 311 

6.12.7. Síntese .................................................................................................................... 312 

6.13. Qualidade do Ar .......................................................................................................... 313 

6.13.1. Considerações Gerais ............................................................................................ 313 

6.13.2. Fontes Poluentes .................................................................................................... 314 

6.13.3. Síntese .................................................................................................................... 315 

6.14. Qualidade do Ambiente Sonoro ................................................................................. 316 

6.14.1. Considerações Gerais ............................................................................................ 316 

6.14.2. Área Afecta ao Projecto .......................................................................................... 317 

6.14.3. Síntese .................................................................................................................... 319 

6.15. Produção e Gestão de Resíduos e efluentes ............................................................. 319 

6.15.1. Introdução e Enquadramento Legal ....................................................................... 319 

6.15.2. Resíduos Sólidos Urbanos ..................................................................................... 319 

6.15.3. Efluentes Líquidos .................................................................................................. 321 

6.15.4. Síntese .................................................................................................................... 322 

7. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES.................................................................. 323 

7.1. Metodologia ................................................................................................................ 323 

7.2. Identificação das Principais Acções Geradoras de Impactes .................................... 325 

7.3. Previsão e Avaliação de Impactes nas Diferentes Fases .......................................... 326 

7.3.1. Impactes sobre o Clima .............................................................................................. 326 

7.3.2. Impactes sobre o Uso dos Solos ................................................................................ 328 

7.3.3. Impactes sobre os Recursos Hídricos ........................................................................ 330 

7.3.4. Impactes sobre a Geologia e Geomorfologia ............................................................. 343 

7.3.5. Impactes sobre os Solos ............................................................................................ 346 

7.3.6. Impactes sobre a Ecologia - Flora e vegetação ......................................................... 352 

7.3.7. Impactes sobre a Ecologia – Fauna ........................................................................... 355 

7.3.8. Impactes sobre o Património Histórico-Cultural ......................................................... 358 

7.3.9. Impactes sobre a Paisagem ....................................................................................... 368 

7.3.10. Impactes sobre o Ordenamento do Território ........................................................ 372 

7.3.11. Impactes sobre os Agrossistemas ......................................................................... 377 

7.3.12. Impactes sobre a Socioeconomia .......................................................................... 385 

7.3.13. Impactes sobre a Qualidade do Ar ......................................................................... 392 

7.3.14. Impactes sobre o Ambiente Sonoro ....................................................................... 394 



 

T60212-VOL1-REL-R1.DOC v 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

7.3.15. Impactes sobre a Produção e Gestão de Resíduos e Efluentes ........................... 396 

8. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJECTO ...................................... 399 

9. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO ............................................................... 402 

9.1. Fase de construção .................................................................................................... 403 

9.1.1. Programa e/ou Plano de Trabalhos ........................................................................... 403 

9.1.2. Frentes de Obra e Gestão de Estaleiros .................................................................... 403 

9.1.3. Movimentação de Terras ............................................................................................ 408 

9.1.4. Gestão de Origens de Água e Efluentes .................................................................... 409 

9.1.5. Gestão de Resíduos ................................................................................................... 410 

9.1.6. Acessibilidades ........................................................................................................... 412 

9.1.7. Controlo de Poluição Atmosférica e Sonora .............................................................. 413 

9.1.8. Acções de Formação e Sensibilização ...................................................................... 414 

9.1.9. Recuperação de Áreas Afectadas pela Empreitada .................................................. 414 

9.1.10. Património Histórico-Cultural .................................................................................. 415 

10. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO ......................................................................................... 427 

11. LACUNAS DE INFORMAÇÃO ............................................................................................. 428 

12. CONCLUSÕES .................................................................................................................... 429 

13. BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................... 432 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
FIGURA 1-1 – CENÁRIO DE REGADIO 1 (OLIVAL 1, OLIVAL 2, OLIVAL 3 E OLIVAL 4). ................................ 5 

FIGURA 1-2 – CENÁRIO DE REGADIO 2 (OLIVAL 1, OLIVAL 2, OLIVAL 3 E OLIVAL 4). ................................ 6 

FIGURA 1-3 – CENÁRIO DE REGADIO 3 (OLIVAL 1, OLIVAL 2, OLIVAL 3 E OLIVAL 4). ................................ 7 

FIGURA 3-1 – ENQUADRAMENTO DO PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA NO 
SUBSISTEMA DE ARDILA DO EFMA. ..................................................................................... 15 

FIGURA 4-1 – ETAPAS FUNCIONAIS DE UMA OPERAÇÃO DE EMPARCELAMENTO RURAL. ........................ 24 

FIGURA 4-2 – ESQUEMA DE COLOCAÇÃO DOS MARCOS. ....................................................................... 44 

FIGURA 4-3 – LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS PREVISTAS PARA A RECONVERSÃO DO OLIVAL TRADICIONAL. .... 58 

FIGURA 4-4 – ETAPAS DA RECONVERSÃO DO OLIVAL. ......................................................................... 64 

FIGURA 4-5 – CRONOGRAMA INDICATIVO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJECTO DE EMPARCELAMENTO 
RURAL................................................................................................................................ 71 

FIGURA 6-1 - TEMPERATURAS MÉDIAS MÁXIMAS E MÉDIAS MÍNIMAS (ºC). ............................................ 74 

FIGURA 6-2 - VALORES MÉDIOS MENSAIS DA HUMIDADE RELATIVA DO AR (%) ÀS 9 H E ÀS 18 H. .......... 76 

FIGURA 6-3 - INSOLAÇÃO MÉDIA (%DO DIA). ....................................................................................... 76 

FIGURA 6-4 - INSOLAÇÃO MÉDIA MENSAL E DESVIO PADRÃO (HORAS). ................................................ 77 

FIGURA 6-5 - VELOCIDADE MÉDIA DO VENTO (KM/H). .......................................................................... 78 

FIGURA 6-6 - VELOCIDADE MÉDIA DO VENTO (KM/H). .......................................................................... 78 

FIGURA 6-7 - PRECIPITAÇÃO MÉDIA MENSAL (MM). ............................................................................. 79 

FIGURA 6-8 - NÚMERO DE DIAS COM PRECIPITAÇÃO. ........................................................................... 80 

FIGURA 6-9 - NÚMERO DE DIAS COM NEBULOSIDADE. .......................................................................... 80 



 

T60212-VOL1-REL-R1.DOC vi 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

FIGURA 6-10 - NÚMERO DE DIAS COM GEADA. .................................................................................... 81 

FIGURA 6-11 - CLIMOGRAMA DE KÖPPEN REFERENTE À ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DE AMARELEJA. ...... 83 

FIGURA 6-12 - DIAGRAMA OMBROTÉRMICO CORRESPONDENTE À ESTAÇÃO CLIMATOLÓGICA DE AMARELEJA.
 ......................................................................................................................................... 84 

FIGURA 6-13 – ASPECTO GERAL DOS OLIVAIS DE SEQUEIRO DA ÁREA DE ESTUDO ................................. 86 

FIGURA 6-14 - CULTURAS ANUAIS DE SEQUEIRO. TRIGO E GIRASSOL .................................................... 87 

FIGURA 6-15 - MONTADO DE AZINHO NA ÁREA DE ESTUDO ................................................................... 87 

FIGURA 6-16 - RIBEIRA DE BRENHAS .................................................................................................. 88 

FIGURA 6-17 - REPRESENTATIVIDADE DE CADA CLASSE DE OCUPAÇÃO DO SOLO NA TOTALIDADE DA ÁREA DO 
EMPARCELAMENTO. ............................................................................................................ 89 

FIGURA 6-18 – LINHAS DE ÁGUA PRINCIPAIS DA REGIÃO EM ANÁLISE (FONTE: CAMPO DE ÁGUA, ENGENHARIA E 
GESTÃO, LDA., 2010). ........................................................................................................ 92 

FIGURA 6-19 – CHARCA PRÓXIMO DO MONTE DA TAPADA.................................................................... 97 

FIGURA 6-20 – CHARCA JUNTO AO MONTE DA ATALAIA GORDA. .......................................................... 97 

FIGURA 6-21 – CHARCA PRÓXIMO DO MONTE DOS COTEIS. ................................................................. 98 

FIGURA 6-22 – CHARCA SITUADA ENTRE O MONTE DO CARAPETO E O POMAR PINTA BARRIS, A LESTE DA 
RIBEIRA DE BRENHAS. ......................................................................................................... 98 

FIGURA 6-23 – CHARCA PRÓXIMO DO MONTE DO ALVARINHO. ............................................................. 98 

FIGURA 6-24 – CHARCA SITUADA A NORTE DO MONTE DO TELES......................................................... 99 

FIGURA 6-25 – CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO EM 2009 PARA AS MASSAS DE ÁGUA SUPERFICIAIS DA REGIÃO 
HIDROGRÁFICA DO GUADIANA. .......................................................................................... 103 

FIGURA 6-26 – COLIFORMES TOTAIS E COLIFORMES FECAIS NA ESTAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO DE ARDILA 
MONTANTE. ...................................................................................................................... 104 

FIGURA 6-27 – COLIFORMES TOTAIS E COLIFORMES FECAIS NA ESTAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO DE ARDILA 
MONTANTE. ...................................................................................................................... 105 

FIGURA 6-28 – NH4-N, NA ESTAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO DE ARDILA, SUPERFÍCIE. ............................. 105 

FIGURA 6-29 – NH4-N, NA ESTAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO DE ARDILA MONTANTE. ............................... 106 

FIGURA 6-30 – CARÊNCIA BIOQUÍMICA EM OXIGÉNIO (5 DIAS), NA ESTAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO DE ARDILA, 
SUPERFÍCIE. ..................................................................................................................... 106 

FIGURA 6-31 – CLOROFILA A, NA ESTAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO DE ARDILA, SUPERFÍCIE. .................... 107 

FIGURA 6-32 – CLOROFILA A, NA ESTAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO DE ARDILA MONTANTE. ....................... 107 

FIGURA 6-33 – FÓSFORO TOTAL, NA ESTAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO DE ARDILA MONTANTE. ................. 108 

FIGURA 6-34 – FÓSFORO TOTAL, NA ESTAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO DE ARDILA MONTANTE. ................. 108 

FIGURA 6-35 – FÓSFORO TOTAL, NA ESTAÇÃO DE MONITORIZAÇÃO DE ARDILA, FUNDO. ...................... 109 

FIGURA 6-36 – COLIFORMES TOTAIS, NAS ESTAÇÕES DE MONITORIZAÇÃO DA ARH ALENTEJO, NO RIO ARDILA.
 ....................................................................................................................................... 109 

FIGURA 6-37 – CQO, NAS ESTAÇÕES DE MONITORIZAÇÃO DA ARH ALENTEJO, NO RIO ARDILA. .......... 110 

FIGURA 6-38 – FÓSFORO TOTAL, NAS ESTAÇÕES DE MONITORIZAÇÃO DA ARH ALENTEJO, NO RIO ARDILA.110 

FIGURA 6-39 – CLOROFILA-A, NAS ESTAÇÕES DE MONITORIZAÇÃO DA ARH ALENTEJO, NO RIO ARDILA.111 

FIGURA 6-40 - ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO NOS SISTEMAS AQUÍFEROS DA REGIÃO (FONTE: 
ERHSA, 2001). ............................................................................................................... 119 

FIGURA 6-41 – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS RECURSOS HIDROMINERAIS DA REGIÃO DE MOURA (COSTA, 
ET AL, 2006). ................................................................................................................... 121 

FIGURA 6-42 – PARÂMETROS CARACTERIZADORES DO MÉTODO DRASTIC ........................................ 134 

FIGURA 6-43 – CARTA HIPSOMÉTRICA DA ÁREA EM ESTUDO. .............................................................. 148 

FIGURA 6-44 – CARTA DE DECLIVES DA ÁREA EM ESTUDO. ................................................................. 149 

FIGURA 6-45 - ENQUADRAMENTO DO PROJECTO NAS UNIDADES GEOLÓGICAS. .................................. 150 



 

T60212-VOL1-REL-R1.DOC vii 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

FIGURA 6-46 – EXTRACTO DA CARTA DE INTENSIDADES SÍSMICAS MÁXIMAS DE PORTUGAL CONTINENTAL 
(ATLAS DO AMBIENTE, 1:1 000 000). ................................................................................ 156 

FIGURA 6-47 – ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO EM ÁREAS COM ESTATUTO DE PROTECÇÃO. .... 176 

FIGURA 6-48 – ÁREAS AGRÍCOLAS DA ÁREA DE ESTUDO. ................................................................... 183 

FIGURA 6-49 – MONTADO DE AZINHO A NORTE DO MONTE DO POMAR DO VIEIRA. .............................. 184 

FIGURA 6-50 – CHARCA JUNTO AO MONTE DO ALVARINHO. ............................................................... 186 

FIGURA 6-51 – RIO ARDILA (PORTO MOURÃO). ................................................................................. 187 

FIGURA 6-52 – RIBEIRA DE BRENHAS. A SUL DO LAGAR DO JUIZ (ESQUERDA) E GALERIA RIPÍCOLA DOMINADA 
POR FREIXOS A SUL DA EN 255-1 (DIREITA). ..................................................................... 187 

FIGURA 6-53 – RIBEIRO DE TORREJAIS (EM CIMA) E BARRANCO DO VALE DO CARVÃO (EM BAIXO) ....... 188 

FIGURA 6-54 – POVOAMENTO FLORESTAL DE PINHEIRO-MANSO (PINUS PINEA) JUNTO AO MONTE DA 
BEMPOSTA. ...................................................................................................................... 189 

FIGURA 6-55 – FREIXOS (ESQUERDA) E CHOUPO-BRANCO (DIREITA). ................................................. 189 

FIGURA 6-56 – RIQUEZA ESPECÍFICA POR TIPO FISIONÓMICO. ............................................................ 191 

FIGURA 6-57 – REPRESENTATIVIDADE PERCENTUAL POR TIPOS FISIONÓMICOS ................................... 191 

FIGURA 6-58 – NÚMERO DE SISÕES CONTABILIZADOS POR QUADRÍCULA AMOSTRADA DURANTE UM PERÍODO DE 
3 INVERNOS. FONTE: SILVA & PINTO, 2006 ....................................................................... 204 

FIGURA 6-59 – NÚMERO DE SISÕES CONTABILIZADOS POR QUADRÍCULA AMOSTRADA DURANTE UM PERÍODO DE 
3 VERÕES. FONTE: SILVA & PINTO, 2006 .......................................................................... 205 

FIGURA 6-60 – MAPA INTERPOLADO DO NÚMERO DE SISÕES CONTADOS NAS ÁREAS AMOSTRADAS PARA A 
REALIZAÇÃO DO CENSO DE INVERNO. FONTE: SILVA & PINTO, 2006 .................................... 206 

FIGURA 6-61 – MAPA INTERPOLADO DO NÚMERO DE SISÕES CONTADOS NAS ÁREAS AMOSTRADAS PARA A 
REALIZAÇÃO DO CENSO DE VERÃO. FONTE: SILVA & PINTO, 2006 ....................................... 206 

FIGURA 6-62 – AVALIAÇÃO DO IMPACTE AMBIENTAL VISUAL DA PAISAGEM. .......................................... 236 

FIGURA 6-63 – ASPECTO GERAL DA PAISAGEM NA ÁREA EM ESTUDO. ................................................. 238 

FIGURA 6-64 – CAMPOS DE CEREAIS. ............................................................................................... 240 

FIGURA 6-65 – CULTURAS DE SEQUEIRO COM AZINHEIRAS DISPERSAS, EVIDENCIANDO UM TIPO DE PAISAGEM 
MAIS ABERTO.................................................................................................................... 240 

FIGURA 6-66 – ÁREAS REGADAS. ..................................................................................................... 241 

FIGURA 6-67 – ÁREAS DE OLIVAL REGADO DE EXPLORAÇÃO INTENSIVA............................................. 241 

FIGURA 6-68 – ÁREA DE OLIVAL TRADICIONAL. ................................................................................. 242 

FIGURA 6-69 – ÁREA DE VINHA. ........................................................................................................ 242 

FIGURA 6-70 – MONTADO NA ÁREA DO EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA. ......................... 243 

FIGURA 6-71 – LINHA DE ÁGUA COM GALERIA RIPÍCOLA. .................................................................... 244 

FIGURA 6-72 – MONTE ISOLADO. ...................................................................................................... 244 

FIGURA 6-73 – POVOAÇÃO DE MOURA E ZONA ENVOLVENTE. ............................................................ 245 

FIGURA 6-74 – ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO DO EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA NOS 
PERÍMETROS DE REGA PREVISTOS NO PROT ALENTEJO. ................................................... 267 

FIGURA 6-75 – ENQUADRAMENTO DA ÁREA DO EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA NO PLANO 
REGIONAL DE ORDENAMENTO FLORESTAL DO BAIXO ALENTEJO (EXTRACTO DO MAPA SÍNTESE).
 ....................................................................................................................................... 270 

FIGURA 6-76 – ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO DO EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA NO 
PLANO DE ORDENAMENTO DAS ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO (EXTRACTO DA PLANTA DE 
CONDICIONAMENTOS). ...................................................................................................... 273 

FIGURA 6-77 – ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO DO EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA NO 
PLANO DE ORDENAMENTO DAS ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO (EXTRACTO DA PLANTA DE 
SÍNTESE). ........................................................................................................................ 274 

FIGURA 6-78 – ESTRUTURA DA PROPRIEDADE ACTUAL, NA ÁREA DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE 
MOURA. ........................................................................................................................... 292 



 

T60212-VOL1-REL-R1.DOC viii 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

FIGURA 6-79 – PLANTAÇÕES DE OLIVAL NO ALENTEJO ...................................................................... 294 

FIGURA 6-80 – EVOLUÇÃO DA AZEITONA ENTREGUE NA COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MOURA E BARRANCOS. 
(FONTE: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MOURA E BARRANCOS. ............................................ 295 

FIGURA 6-81 - ENQUADRAMENTO DA ÁREA DE ESTUDO NO NUTS III. ................................................ 298 

FIGURA 6-82 – TAXA DE VARIAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE PARA O CONCELHO DE MOURA, E SUAS 
FREGUESIAS PELA ÁREA DE ESTUDO. ................................................................................. 299 

FIGURA 6-83 – POPULAÇÃO RESIDENTE (N.º) NO CONCELHO DE MOURA, POR SEXO E GRUPO ETÁRIO (INE, 
CENSOS 2011)................................................................................................................. 302 

FIGURA 6-84 – POPULAÇÃO ACTIVA SEGUNDO SECTOR DE ACTIVIDADE ECONÓMICA (INE, CENSOS 2011).
 ....................................................................................................................................... 305 

FIGURA 6-85 - CRIAÇÃO DE PORCO PRETO EM REGIME EXTENSIVO NA ÁREA DE ESTUDO. ................... 311 

FIGURA 6-86 – ZONAS DE OLIVAL NA ÁREA DE ESTUDO. .................................................................... 312 

FIGURA 6-87 – EMPRESA ÁGUA CASTELLO A OPERAR NO CONCELHO DE MOURA. ............................... 312 

FIGURA 7-1 – COMPLEXIDADE HIERÁRQUICA DE IMPACTES NA QUALIDADE DA ÁGUA RELACIONADOS COM A 
AGRICULTURA (FAO, 1996). ............................................................................................. 336 

FIGURA 7-2 – LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO DE EMPARCELAMENTO NA ÁREA DE PROTECÇÃO DA CONCESSÃO 
HIDROMINERAL HM – 17 PISÕES-MOURA. ......................................................................... 375 

FIGURA 7-3 – CUSTOS ANUAIS DO OLIVAL A INSTALAR. ....................................................................... 380 

FIGURA 7-4 – CUSTOS ANUAIS DO OLIVAL EM PLENA PRODUÇÃO. ....................................................... 381 

FIGURA 7-5 – CUSTOS E PROVEITOS DO OLIVAL TRADICIONAL. ........................................................... 382 

 

ÍNDICE DE QUADROS 
QUADRO 1-1 – EQUIPA TÉCNICA QUE COLABOROU NA ELABORAÇÃO DO PRESENTE EIA. ......................... 3 

QUADRO 1-2 - CENÁRIOS DE REGADIO PREVISTOS. ............................................................................... 5 

QUADRO 3-1 – ESTRUTURA PREDIAL ACTUAL E FUTURA. ...................................................................... 16 

QUADRO 3-2 – FASES DE ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EMPARCELAMENTO RURAL DOS COUTOS DE 
MOURA. ............................................................................................................................. 19 

QUADRO 4-1 – DISTRIBUIÇÃO DO PERÍMETRO POR FREGUESIAS. .......................................................... 22 

QUADRO 4-2 – CARACTERÍSTICAS E PONTUAÇÃO DAS CLASSES DE TERRA. ........................................... 32 

QUADRO 4-3 – BENFEITORIAS OBJECTO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO. ............................................ 33 

QUADRO 4-4 – CARACTERÍSTICAS DAS SUBCLASSES DA PROPOSTA DE PLANO DE USO DO SOLO E RESPECTIVO 
GRAU DE INTERVENÇÃO. ..................................................................................................... 35 

QUADRO 4-5 – INDICADORES ESTRUTURAIS DAS SUBCLASSES DE USO DO SOLO. .................................. 37 

QUADRO 4-6 – RESULTADOS DA APRECIAÇÃO DOS NOVOS LOTES DURANTE A SEGUNDA EXPOSIÇÃO PÚBLICA 
DO PROJECTO. ................................................................................................................... 39 

QUADRO 4-7 – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS PASSAGENS HIDRÁULICAS A CONSTRUIR NOS CAMINHOS 
AGRÍCOLAS PRINCIPAIS. ...................................................................................................... 51 

QUADRO 4-8 – REDE DE DRENAGEM, IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS DE ÁGUA E TIPO DE INTERVENÇÃO. ..... 54 

QUADRO 4-9 – REDE DE DRENAGEM PROPOSTA. ................................................................................. 56 

QUADRO 4-10 – RESULTADOS DO INQUÉRITO ÀS INTENÇÕES DE RECONVERSÃO DO OLIVAL DURANTE A 
PRIMEIRA EXPOSIÇÃO PÚBLICA DO PROJECTO DE EMPARCELAMENTO RURAL. ......................... 57 

QUADRO 4-11 – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS NOVOS OLIVAIS PROPOSTOS. ................. 59 

QUADRO 4-12 – MOVIMENTAÇÃO GERAL DE TERRAS. .......................................................................... 62 

QUADRO 6-1 - TEMPERATURAS MÉDIAS MENSAIS, MÉDIAS MÁXIMAS E MÍNIMAS E AMPLITUDE TÉRMICA (ºC).
 ......................................................................................................................................... 74 

QUADRO 6-2 - TEMPERATURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS ABSOLUTAS (ºC). ................................................ 75 

QUADRO 6-3 - VALORES MÉDIOS MENSAIS DA HUMIDADE RELATIVA DO AR (%) ÀS 9 H E ÀS 18 H.......... 75 



 

T60212-VOL1-REL-R1.DOC ix 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

QUADRO 6-4 - VALORES DE INSOLAÇÃO MÉDIA MENSAL (N.º HORAS) E DIÁRIA (% DO DIA). ................... 76 

QUADRO 6-5 - VALORES MÉDIOS DA VELOCIDADE DO VENTO (KM/H).................................................... 78 

QUADRO 6-6 - PRECIPITAÇÃO MÉDIA (MM). ......................................................................................... 79 

QUADRO 6-7 - NÚMERO DE DIAS COM PRECIPITAÇÃO. ......................................................................... 79 

QUADRO 6-8 - NÚMERO DE DIAS COM NEBULOSIDADE. ....................................................................... 80 

QUADRO 6-9 - NÚMERO DE DIAS COM GEADA...................................................................................... 81 

QUADRO 6-10 - RESULTADOS DO BALANÇO HIDROLÓGICO DO SOLO. .................................................. 82 

QUADRO 6-11 - ÍNDICES RESULTANTES DA CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DE THORNTHWAITE. .................. 82 

QUADRO 6-12 - CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA DE GAUSSEN.................................................................... 84 

QUADRO 6-13 – UNIDADES DE OCUPAÇÃO DO SOLO NA ÁREA ABRANGIDA PELO EMPARCELAMENTO E 
ENVOLVENTE DE 200 M. ...................................................................................................... 89 

QUADRO 6-14 – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS E LINHAS DE ÁGUA DA ÁREA DE 
INCIDÊNCIA DO PROJECTO. .................................................................................................. 95 

QUADRO 6-15 – DESCRIÇÃO DAS FONTES POLUIDORAS IDENTIFICADAS NA ÁREA EM ESTUDO. ............ 100 

QUADRO 6-16 – DISTRIBUIÇÃO DAS FONTES POLUIDORAS POR SUB-BACIA. ......................................... 113 

QUADRO 6-17 – CATEGORIAS E ÍNDICES DE CLASSIFICAÇÃO (W) PARA A PRESENÇA DE ÁGUAS RESIDUAIS (W).
 ....................................................................................................................................... 114 

QUADRO 6-18 – CATEGORIAS E ÍNDICES DE CLASSIFICAÇÃO PARA O IMPACTE DE ACTIVIDADES DE LAZER (R).
 ....................................................................................................................................... 114 

QUADRO 6-19 – CATEGORIAS E ÍNDICES DE CLASSIFICAÇÃO PARA O IMPACTE DE ACTIVIDADES DE 
AGRICULTURA (A). ........................................................................................................... 114 

QUADRO 6-20 – LISTAGEM DE ACTIVIDADES A CONTABILIZAR E CRITÉRIOS UTILIZADOS. ....................... 115 

QUADRO 6-21 – CATEGORIAS E ÍNDICES DE CLASSIFICAÇÃO PARA A DIMENSÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA (S).
 ....................................................................................................................................... 115 

QUADRO 6-22 – CATEGORIAS E ÍNDICES DE CLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE TRANSPORTE (T). ............. 115 

QUADRO 6-23 – CATEGORIAS E ÍNDICES DE CLASSIFICAÇÃO PARA O IMPACTE DA INDÚSTRIA (I). ......... 116 

QUADRO 6-24 – CATEGORIAS E ÍNDICES DE CLASSIFICAÇÃO PARA A COBERTURA VEGETAL DO SOLO (C).116 

QUADRO 6-25 – SENSIBILIDADE WRASTIC NA SITUAÇÃO ACTUAL..................................................... 116 

QUADRO 6-26 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA AQUÍFERO MOURA-FICALHO. ........................ 126 

QUADRO 6-27 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SECTOR POUCO PRODUTIVO DAS ROCHAS ÍGNEAS E 
METAMÓRFICAS DA ZOM .................................................................................................. 128 

QUADRO 6-28 - REPRESENTAÇÃO DOS AQUÍFEROS NA ÁREA EM ESTUDO ........................................... 129 

QUADRO 6-29 - DISTRIBUIÇÃO DE VARIÁVEIS HIDROQUÍMICAS NOS SUBSECTORES XISTOS DE MOURA E 
FORMAÇÕES SEDIMENTARES ............................................................................................ 129 

QUADRO 6-30 – FACTORES DE PONDERAÇÃO MÉTODOS DRASTIC. .................................................. 136 

QUADRO 6-31 – CLASSIFICAÇÃO DA VULNERABILIDADE DRASTIC-PADRÃO E DRASTIC-PESTICIDAS 136 

QUADRO 6-32 – CARACTERÍSTICAS DA VULNERABILIDADE DRASTIC-PADRÃO PARA A ÁREA DE 
EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA ..................................................................... 137 

QUADRO 6-33 – SÍNTESE DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS (COLHEITA DE 16 DE OUTUBRO 
DE 1989, ANÁLISES PELO LABORATÓRIO DO INSTITUTO GEOLÓGICO E MINEIRO) .................. 142 

QUADRO 6-34 – CARGAS MÉDIAS ANUAIS DESCARREGADAS SOBRE A MASSA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA DE 
MOURA-FICALHO. ............................................................................................................. 146 

QUADRO 6-35 - ESTRATIGRAFIA DAS UNIDADES GEOLÓGICAS PRESENTES NA ÁREA DE ESTUDO. .......... 150 

QUADRO 6-36 – CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS (SROA). ..................................................................... 158 

QUADRO 6-37 – FACTORES DE ERODIBILIDADE (K) DOS SOLOS PRESENTES NA ÁREA DE ESTUDO (SEGUNDO 
PIMENTA (1998A)). ........................................................................................................... 162 

QUADRO 6-38 - CLASSES DE DECLIVE (E RESPECTIVO FACTOR S) CONSIDERADAS NO ESTUDO. ........... 164 

QUADRO 6-39 – RESULTADOS DO BALANÇO HIDROLÓGICO DO SOLO. ................................................ 165 



 

T60212-VOL1-REL-R1.DOC x 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

QUADRO 6-40 - REPRESENTATIVIDADE DAS CLASSES DE RISCO DE EROSÃO DOS SOLOS NA ÁREA DE ESTUDO.
 ....................................................................................................................................... 166 

QUADRO 6-41 - GRUPOS DE SOLOS DE ACORDO COM A SUA SENSIBILIDADE À SALINIZAÇÃO/ALCALINIZAÇÃO
 ....................................................................................................................................... 168 

QUADRO 6-42 - DADOS DE ESP E CE PARA OS SOLOS PRESENTES NA ÁREA DE ESTUDO E RESPECTIVAS 
CLASSES DE RISCO. .......................................................................................................... 170 

QUADRO 6-43 - REPRESENTATIVIDADE DAS CLASSES DE RISCO DE SALINIZAÇÃO/ALCALINIZAÇÃO DOS SOLOS NA 
ÁREA DE ESTUDO. ............................................................................................................. 171 

QUADRO 6-44 – CLASSES DE CAPACIDADE DE USO DO SOLO NA ÁREA DE ESTUDO. ........................... 172 

QUADRO 6-45 – CLASSIFICAÇÃO DE TERRAS PARA REGADIO – MÉTODO USBR. ................................ 174 

QUADRO 6-46 – RIQUEZA ESPECÍFICA E RESPECTIVA PERCENTAGEM ................................................. 190 

QUADRO 6-47 – VALORIZAÇÃO RELATIVA DOS DIFERENTES TIPOS DE COBERTO VEGETAL. ................... 194 

QUADRO 6-48 – ICTIOFAUNA AMEAÇADA EM PORTUGAL QUE POTENCIALMENTE OCORRE NA ÁREA DE ESTUDO.
 ....................................................................................................................................... 200 

QUADRO 6-49 – AVIFAUNA NIDIFICANTE, COM ESTATUTO DE AMEAÇA MÉDIO OU ELEVADO EM PORTUGAL QUE 
POTENCIALMENTE OCORRE NA ÁREA DE ESTUDO, DE ACORDO COM DADOS BIBLIOGRÁFICOS (A 
NEGRITO AS OBSERVADAS DURANTE O TRABALHO DE CAMPO). ............................................ 203 

QUADRO 6-50 – CLASSIFICAÇÃO SUMÁRIA DAS ESPÉCIES DE AVES DETECTADAS POR PRINCIPAIS TIPOS DE 
OCUPAÇÃO CULTURAL. ...................................................................................................... 208 

QUADRO 6-51 – ESPÉCIES DA CLASSE MAMMALIA COM ESTATUTO DE AMEAÇA POTENCIALMENTE PRESENTES 
NA ÁREA COM BASE NA BIBLIOGRAFIA (EQUIPA ATLAS, 2008; CABRAL ET AL., 2006). ........... 209 

QUADRO 6-52 – SÍNTESE DA PESQUISA DOCUMENTAL. ..................................................................... 218 

QUADRO 6-53 – SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA DO DESCRITOR PATRIMÓNIO. OCORRÊNCIAS NA ZONA 
ENVOLVENTE DO PROJECTO. ............................................................................................. 222 

QUADRO 6-54 – SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA DO DESCRITOR PATRIMÓNIO. OCORRÊNCIAS AII DO PROJECTO, 
SEM RECONHECIMENTO. ................................................................................................... 225 

QUADRO 6-55 – SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA DO DESCRITOR PATRIMÓNIO. OCORRÊNCIAS NO BUFFER DE 200 
M. .................................................................................................................................... 227 

QUADRO 6-56 – SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA DO DESCRITOR PATRIMÓNIO. OCORRÊNCIAS NA AII DO PROJECTO, 
COM RECONHECIMENTO. ................................................................................................... 229 

QUADRO 6-57 – SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA DO DESCRITOR PATRIMÓNIO. OCORRÊNCIAS NA AID DO 
PROJECTO. ...................................................................................................................... 231 

QUADRO 6-58 – QUALIDADE PAISAGÍSTICA E VISUAL. ........................................................................ 246 

QUADRO 6-59 – SENSIBILIDADE PAISAGÍSTICA E VISUAL. ................................................................... 248 

QUADRO 6.60 – INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL EM VIGOR NO CONCELHO ABRANGIDO PELO 
PROJECTO (MOURA). ....................................................................................................... 250 

QUADRO 6.61 – LISTAGEM DAS OCORRÊNCIAS NA ÁREA DE EMPARCELAMENTO IDENTIFICADAS NO PLANO DE 
ORDENAMENTO DAS ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E PEDRÓGÃO. ............................................ 276 

QUADRO 6.62 – EXPLORAÇÕES SEGUNDO A UTILIZAÇÃO DA TERRA (INE, RGA-1999). ....................... 280 

QUADRO 6.63– NÚMERO DE EXPLORAÇÕES E SAU, POR REGIÃO E CONCELHO DA ÁREA DE ESTUDO – 
VARIAÇÃO 1999-2009 (ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA REGIÃO ALENTEJO, 2011 - INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTATÍSTICA, I.P.). ...................................................................................................... 281 

QUADRO 6.64 – SUPERFÍCIE AGRÍCOLA UTILIZADA (INE, RGA-1999 E ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA REGIÃO 
ALENTEJO, 2011 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P.). ......................................... 281 

QUADRO 6.65 – EXPLORAÇÕES POR REGIÃO E CONCELHO DA ÁREA DE ESTUDO, SEGUNDO A UTILIZAÇÃO DA 
SAU, 2009 (ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA REGIÃO ALENTEJO, 2011 - INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTATÍSTICA, I.P.). ........................................................................................................... 282 

QUADRO 6.66 – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (INE, RGA-1999). ....................................................... 282 

QUADRO 6.67 – EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS COM CULTURAS TEMPORÁRIAS (N.º) POR LOCALIZAÇÃO 
GEOGRÁFICA (NUTS - 2002) E TIPO (CULTURAS TEMPORÁRIAS); DECENAL (INE, RECENSEAMENTO 
AGRÍCOLA - SÉRIES HISTÓRICAS – PERÍODO DE REFERÊNCIA DOS DADOS 2009). ................. 284 



 

T60212-VOL1-REL-R1.DOC xi 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

QUADRO 6.68 – SUPERFÍCIE AGRÍCOLA UTILIZADA POR FORMA DE EXPLORAÇÃO (INE, RGA-1999). .. 285 

QUADRO 6.69 – EXPLORAÇÕES POR REGIÃO E CONCELHO DA ÁREA DE ESTUDO, SEGUNDO A NATUREZA 
JURÍDICA E A FORMA DE EXPLORAÇÃO, 2009 (ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA REGIÃO ALENTEJO, 2011 - 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, I.P.). ..................................................................... 285 

QUADRO 6.70 – REPARTIÇÃO DAS EXPLORAÇÕES SEGUNDO A NATUREZA JURÍDICA (INE, RGA-1999).286 

QUADRO 6.71 – PRODUTORES AGRÍCOLAS SINGULARES (N.º) POR LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA (NUTS - 2001) 
E GRUPO ETÁRIO; DECENAL - INE, RECENSEAMENTO AGRÍCOLA - SÉRIES HISTÓRICAS. ....... 286 

QUADRO 6.72 – MÃO-DE-OBRA AGRÍCOLA (N.º) POR LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA (NUTS - 2002), TIPO DE 
MÃO-DE-OBRA E REGIME DE DURAÇÃO DE TRABALHO; DECENAL - INE, RECENSEAMENTO AGRÍCOLA - 
SÉRIES HISTÓRICAS. ......................................................................................................... 287 

QUADRO 6.73 – POPULAÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR (N.º) POR LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA (NUTS - 2001) POR 
NÍVEL DE ESCOLARIDADE; DECENAL - INE, RECENSEAMENTO AGRÍCOLA - SÉRIES HISTÓRICAS.287 

QUADRO 6.74 – EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS (N.º) POR LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA (REGIÃO AGRÁRIA/ ILHA) E 
FONTE DE RENDIMENTO DO AGREGADO DOMÉSTICO; DECENAL - INE, RECENSEAMENTO AGRÍCOLA - 
SÉRIES HISTÓRICAS. ......................................................................................................... 288 

QUADRO 6.75 – EFECTIVO ANIMAL (N.º) DA EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA POR LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA (NUTS - 
2001) E ESPÉCIE ANIMAL; DECENAL (INE, RECENSEAMENTO AGRÍCOLA - SÉRIES HISTÓRICAS).288 

QUADRO 6.76 – MÁQUINAS AGRÍCOLAS (N.º) POR LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA (NUTS - 2001) E TIPO DE 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS; DECENAL (INE, RECENSEAMENTO AGRÍCOLA - SÉRIES HISTÓRICAS).289 

QUADRO 6.77 – PROPRIETÁRIOS POR ESCALÕES DE NÚMERO DE PRÉDIOS E DE ÁREA NO PERÍMETRO DE 
EMPARCELAMENTO. .......................................................................................................... 291 

QUADRO 6.78 – PRÉDIOS POR ESCALÕES DE ÁREA E POR ESCALÕES DE NÚMERO DE PROPRIETÁRIOS. 293 

QUADRO 6.79 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA REGIÃO ALENTEJO, EM 1991, 2001 E 2011 
(CENSOS DA POPULAÇÃO, INE, IP.). ................................................................................. 298 

QUADRO 6.80 – POPULAÇÃO RESIDENTE (N.º) POR LOCAL DE RESIDÊNCIA (À DATA DOS CENSOS 2011) E TAXA 
DE VARIAÇÃO E DENSIDADE POPULACIONAL NO CONCELHO DE MOURA, E FREGUESIAS DA ÁREA DE 
ESTUDO (INE, RECENSEAMENTO DA POPULAÇÃO E HABITAÇÃO). ....................................... 299 

QUADRO 6.81 – INDICADORES DE POPULAÇÃO (INE, ESTIMATIVA DE 2010). ...................................... 300 

QUADRO 6.82 – POPULAÇÃO EMPREGADA (N.º) POR LOCAL DE RESIDÊNCIA (À DATA DOS CENSOS 2011), 
SECTOR DE ACTIVIDADE ECONÓMICA E SITUAÇÃO NA PROFISSÃO; DECENAL - INE, RECENSEAMENTO 
DA POPULAÇÃO E HABITAÇÃO. .......................................................................................... 304 

QUADRO 6.83 – DESEMPREGO REGISTADO POR CONCELHO SEGUNDO O GÉNERO, O TEMPO DE INSCRIÇÃO E A 
SITUAÇÃO FACE À PROCURA DE EMPREGO (INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, 
NOVEMBRO DE 2011). ...................................................................................................... 306 

QUADRO 6.84 – INDICADORES DE EMPRESAS, POR CONCELHO E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA (INE, 2009).308 

QUADRO 6.85 – PRINCIPAIS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. ................................................................... 308 

QUADRO 6.86 – POTENCIALIDADES DA REGIÃO (PORTAL DO INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL). ............................................................................................................... 309 

QUADRO 6.87 – EMPRESAS COM SEDE NO CONCELHO DE MOURA, SEGUNDO A CAE REV. 2.1 (INE, 2009).
 ....................................................................................................................................... 309 

QUADRO 6.88 – EMPRESAS DA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA POR CONCELHO, SEGUNDO A CAE-REV.2.1 
(INE, 2009). .................................................................................................................... 309 

QUADRO 6-89 – VALORES LIMITE DO PARÂMETRO LAEQ.................................................................... 316 

QUADRO 6.90 – RECOLHA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO CONCELHO EM ESTUDO. ........... 320 

QUADRO 6.91 – TIPOLOGIA DOS RESÍDUOS SEGUNDO A LISTA EUROPEIA DE RESÍDUOS. ..................... 321 

QUADRO 6.92 – DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS EM 2005...................................... 321 

QUADRO 7-1 – QUANTIFICAÇÃO DAS ÁREAS (HA) DAS DIFERENTES CLASSES DE USO DOS SOLOS AFECTADAS 
PELA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE VIÁRIA. ............................................................................. 328 

QUADRO 7-2 – QUANTIFICAÇÃO DAS ÁREAS (HA) DAS DIFERENTES CLASSES DE SOLOS AFECTADAS PELA 
IMPLEMENTAÇÃO DA REDE VIÁRIA. ..................................................................................... 348 



 

T60212-VOL1-REL-R1.DOC xii 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

QUADRO 7-3 – QUANTIFICAÇÃO DAS ÁREAS (HA) DAS DIFERENTES CLASSES DE CAPACIDADE DE USO DO SOLO 
AFECTADAS PELA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE VIÁRIA. ........................................................... 348 

QUADRO 7-4 – QUANTIFICAÇÃO DAS ÁREAS (HA) DAS DIFERENTES CLASSES DE APTIDÃO AO REGADIO 
AFECTADAS PELA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE VIÁRIA. ........................................................... 349 

QUADRO 7-5 – QUANTIFICAÇÃO DA ÁREA (HA) DAS DIFERENTES FORMAÇÕES VEGETAIS / HABITAT NATURAIS 
AFECTADOS PELA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE VIÁRIA. .......................................................... 353 

QUADRO 7-6 – AVALIAÇÃO DE IMPACTES DO DESCRITOR PATRIMÓNIO CULTURAL. ............................. 360 

QUADRO 7-7 – QUANTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RAN AFECTADAS PELA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE VIÁRIA.373 

QUADRO 7-8 – QUANTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE REN AFECTADAS PELA IMPLEMENTAÇÃO DA REDE VIÁRIA.373 

QUADRO 7.9 – CUSTOS E PROVEITOS ANUAIS DO OLIVAL A INSTALAR. ................................................. 380 

QUADRO 7.10 – INDICADORES DE RENTABILIDADE ECONÓMICA. ......................................................... 383 

QUADRO 7.11 – INDICADORES DE RENTABILIDADE ECONÓMICA FACE A ALTERAÇÃO DOS CUSTOS DE 
INVESTIMENTO. ................................................................................................................. 383 

QUADRO 7.12 – INDICADORES DE RENTABILIDADE ECONÓMICA FACE A ALTERAÇÃO DOS CUSTOS DE 
PRODUÇÃO. ...................................................................................................................... 384 

QUADRO 7.13 – INDICADORES DE RENTABILIDADE ECONÓMICA FACE A ALTERAÇÃO DOS CUSTOS DE 
INVESTIMENTO. ................................................................................................................. 384 

QUADRO 7.14 – INDEMNIZAÇÕES POR PERDA DE BENFEITORIAS. ........................................................ 388 

QUADRO 9.1 – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DO DESCRITOR PATRIMÓNIO CULTURAL. ............................ 417 

 

 



 

T60212-VOL1-REL-R1.DOC   

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

VOLUME 1 - RELATÓRIO 

T602.1.2 

ESTRUTURA DE VOLUMES 

 

O Estudo de Impacte Ambiental do “Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura“ inclui 
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VOLUME 1 - RELATÓRIO  

T602.1.2 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Identificação e Fase de Desenvolvimento do Projecto 

O presente documento constitui o Relatório do Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de 

Emparcelamento dos Coutos de Moura, em fase de Projecto de Execução. 

O projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura incide sobre uma área total de  

4671,2 ha, situada na margem esquerda do Guadiana, a jusante da barragem do Alqueva. Em termos 

administrativos, abrange terrenos pertencentes às freguesias de Santo Agostinho e São João Baptista, 

ambas do concelho de Moura (Desenho 1 incluído no Volume 2 do EIA). 

De acordo com o cadastro geométrico da propriedade rústica actualmente disponível, existem no 

perímetro de emparcelamento 2020 prédios rústicos, pertencentes a 762 proprietários, prédios esses 

que se distribuem em volta da cidade de Moura e que, grosso modo, constituem os denominados 

Coutos de Moura. 

No EIA, para além da reestruturação fundiária, serão analisadas como actividades associadas ao 

Projecto as seguintes: 

− reabilitação da rede viária; 

− reabilitação da rede de drenagem; e 

− reconversão do olival tradicional. 

Salienta-se, no entanto, que não é âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental a análise da 

rede de rega que irá ser futuramente desenvolvida para beneficiar parte da área de emparcelamento e 

dos novos olivais reconvertidos. A rede de rega será sujeita a um Projecto e um Estudo de Impacte 

Ambiental a ser desenvolvido posteriormente. 
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1.2. Proponente do Projecto 

A EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, SA, é a entidade promotora 

do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, sistema onde se inclui o Projecto do 

Emparcelamento dos Coutos de Moura, a submeter a procedimento de AIA. 

A EDIA é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, criada pelo Governo 

Português, em Março de 1995, para gerir o EFMA. 

As competências da EDIA abrangem a concepção, execução e construção do EFMA, assim como a 

exploração da rede primária do EFMA, e um importante papel na promoção do desenvolvimento social 

e económico da sua área de influência, que abrange, total ou parcialmente, 20 concelhos distribuídos 

pelo Baixo Alentejo e Alentejo Central. 

1.3. Enquadramento do Projecto no Regime Jurídico de AIA 

O enquadramento legal da avaliação de impacte ambiental de projectos é regido pelo Decreto-Lei 

n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e rectificado 

pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro. Esta legislação transpõe para a ordem 

jurídica interna a Directiva n.º 85/337/CEE, do Conselho de 27 de Junho de 1985, com as alterações 

introduzidas pela Directiva n.º 97/11/CE, do Conselho de 3 de Março de 1997, bem como pela 

Directiva 2003/35/CE, do Conselho de 26 de Maio. 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a aprovação de projectos que pela sua 

natureza, dimensão ou localização, se considerem susceptíveis de produzir efeitos significativos no 

ambiente, fica sujeita a um processo de AIA, cuja decisão tem carácter vinculativo, da competência do 

membro do Governo responsável pela área do Ambiente e do Ordenamento do Território. 

Os critérios e limites dos projectos a submeter a processo de AIA são definidos no Anexo II do 

referido Decreto-Lei. O presente projecto está incluído no n.º 1 do referido anexo “Agricultura, 

silvicultura e aquicultura”, alínea a) – “Projectos de emparcelamento rural com infra-estruturação para 

regadio em área ≥ 350 ha.” 

Assim, o projecto do Emparcelamento dos Coutos de Moura fica sujeito a processo de AIA, uma 

vez que constitui um projecto de emparcelamento com uma área de 4671,2 ha. 

Salienta-se, ainda, o facto de que a “Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura”, não se 

insere em nenhuma área sensível (Desenho 2 incluído no Volume 2 do EIA) de acordo com a 

definição que consta no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, nomeadamente: 

− Áreas Protegidas (Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de Julho); 
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− Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de protecção especial 

(Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, no âmbito das Directivas n.º 79/409/CEE e 92/43/CEE); 

e 

− Áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público definidas 

nos termos da Lei n.º 107/01, de 8 de Setembro. 

1.4. Equipa Técnica e Período de Elaboração EIA 

O EIA do Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura foi elaborado pela empresa 

ProSistemas, S.A., no período de Janeiro de 2011 e Abril de 2013. 

A equipa técnica responsável pela elaboração do Relatório do EIA consta do Quadro 1-1. 

Quadro 1-1 – Equipa técnica que colaborou na elaboração do presente EIA. 

TÉCNICOS ESPECIALIDADE ÁREA 

Albertina Gil Engenharia Zootécnica Coordenação Geral 

Ana Paiva Engenharia Biofísica Flora e Vegetação, Habitat e Paisagem 

Luís Vicente Biologia Fauna 

Margarida Gusmão Engenharia do Ambiente Qualidade (Ar, Ambiente Sonoro) 

Tiago Brito Geografia Ordenamento do Território 

Patrícia Goulão Engenharia Agronómica Solos e Capacidade de Uso e SIG 

António Gonçalves Engenharia Agronómica Sócio-economia e Agrossistema e SIG 

Paulo Oliveira Engenharia Agronómica 
Recursos Hídricos Superficiais e Subterrâneos 

Geomorfologia e Geologia 

Mário Monteiro Arqueologia Património Histórico-Cultural 

João Carlos Caninas Arqueologia Património Histórico-Cultural 

André Pereira Arqueologia Património Histórico-Cultural 

Fernando Robles Henriques Arqueologia Património Histórico-Cultural 

Marco Valente Arqueologia Património Histórico-Cultural 

Emanuel Carvalho Arqueologia Património Histórico-Cultural 
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1.5. Entidade Licenciadora e Autoridade de AIA 

A entidade coordenadora do licenciamento do presente projecto é a Direcção Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR). A autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), de acordo com o art. 7.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro e rectificado pela Declaração de 

Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro. 

1.6. Antecedentes do Estudo de Impacte Ambiental 

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 Projecto de Emparcelamento Rural Integrado dos Coutos de Moura, 

cuja 1ª Fase foi concluída em 2008. 

Em simultâneo à elaboração do Estudo Prévio foi elaborado o Estudo de Impacte Ambiental da 1ª 

Fase do Projecto de Emparcelamento Rural dos Coutos de Moura, o qual foi desenvolvido entre Julho 

de 2007 e Dezembro de 2008, pela ProSistemas, Consultores de Engenharia, S.A.. 

Apesar do referido estudo, não ter sido entregue na APA, funcionou como um instrumento de apoio 

à decisão sobre a viabilidade do projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura do ponto de vista 

ambiental. 

No EIA em fase de Estudo Prévio foram avaliados os possíveis impactes ambientais decorrentes da 

implementação do projecto em função das intervenções previstas, considerando a fase de construção 

e a posterior fase de exploração, visando tanto os impactes positivos, como os que potencialmente 

poderiam criar situações mais gravosas a nível ambiental, com vista a possibilitar a escolha da melhor 

solução a implementar tendo em consideração as questões técnicas, socioeconómicas e ambientais. 

Foram assim, analisadas no EIA em fase Estudo Prévio 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. Ou seja, o 

EIA teve em consideração as várias vertentes em avaliação no Estudo Prévio, nomeadamente, a 

análise de 3 cenários alternativos de áreas para regadio e de 2 soluções alternativas de origem de 

água (Figura 1-1 a Figura 1-3), para cada um dos 3 cenários de áreas de regadio referidos 

anteriormente (Quadro 1-2). 
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Quadro 1-2 - Cenários de Regadio previstos. 

Cenários de 

Regadio 

Área de 

Regadio Total 

(ha) 

Cenários de 

intervenção no 

olival 

Área total de 

intervenção estimada 

de olival (ha) 

Área de novos 

Olivais (ha) 

1  2891,866 1 1670 - 

2  3764,075 2 2000 - 

2 3764,075 3 2200 248,166 

3 4099,545 4 2370 248,166 

 

 

 

  

Figura 1-1 – Cenário de Regadio 1 (Olival 1, Olival 2, Olival 3 e Olival 4). 
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Figura 1-2 – Cenário de Regadio 2 (Olival 1, Olival 2, Olival 3 e Olival 4). 

 

 

 

 

 

 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc          INTRODUÇÃO  7 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-3 – Cenário de Regadio 3 (Olival 1, Olival 2, Olival 3 e Olival 4). 

Resumindo, no EIA foram analisadas as seguintes intervenções a efectuar no âmbito do Projecto de 

Emparcelamento dos Coutos de Moura em fase de Estudo Prévio, nomeadamente:  

− A remodelação predial (cerca de 4 760 ha);  

− A implementação de redes de infra-estruturas rurais (cerca de 14 km de novos caminhos 

agrícolas e de 98 km de caminhos agrícolas a beneficiar e limpeza e beneficiação de 

aproximadamente 10 km de linhas de água);  

− A reconversão do olival tradicional (máximo estimado de 2 370 hectares); e 

− A implementação de intervenções para preservação do meio ambiente. 
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A remodelação predial que se pretendia introduzir, através da implementação do Projecto de 

Emparcelamento, teria como metas: 

− um aumento da área útil das explorações agrícolas, através da concentração predial e da 

aquisição de área de reserva de terras; 

− uma redução do número de parcelas por exploração; 

− uma redução do número médio de prédios por proprietários para os vários cenários estudados; 

− a eliminação de prédios encravados ou com mau acesso; 

− prédios de configuração regular, com terrenos devidamente adaptados ao novo regadio e 

acesso directo às redes secundárias, que favoreceriam as condições técnicas e económicas 

das respectivas explorações agrícolas. 

As principais conclusões da análise efectuada sobre o projecto em fase de Estudo Prévio foram as 

seguintes: 

− “O projecto em análise vem sem dúvida alguma dar um forte contributo para o desenvolvimento 

agrícola da região, conforme foi possível avaliar no âmbito da análise de impactes ambientais 

sócio-económicos e dos agrossistemas, 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 o correspondente à Alternativa 1 (zona que actualmente já 

é regada, ainda que de modo deficiente – origem no sistema de drenagem existente, 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 Alternativa 2 e 3 

uma vez que as intervenções previstas na globalidade são mais reduzidas (os impactes globais 

do projecto são de idêntica natureza nas várias alternativas em análise mas de menor ou maior 

intensidade consoante a área de regadio é maior ou menor). Esta alternativa comporta a 

reestruturação fundiária, sem intervenção no olival existente, prevendo-se apenas dotar a zona 

que actualmente já é regada (incluída na Reserva Agrícola Nacional) de infra-estruturas que 

permitam uma adequada exploração fundiária (redes de rega, de caminhos e de drenagem); 

− No que diz respeito aos outros factores ambientais sobre os quais incidiu a análise ambiental, 

considera-se que não existem valores/aspectos relevantes que possam inviabilizar o projecto de 

reestruturação fundiária. Salienta-se o facto de que não foram identificadas espécies faunísticas 

e florísticas com valor conservacionista e os elementos patrimoniais identificados ocorrem em 
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áreas muito localizadas que, caso sejam aplicadas adequadamente as medidas de minimização 

propostas serão salvaguardados. No entanto, 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; 

− A fase de maior impacte é a da construção, mas este período é relativamente curto e, se forem 

aplicadas correctamente as medidas mitigadoras indicadas, os impactes expectáveis, que estão 

muito dependentes dum adequado comportamento dos empreiteiros responsáveis pela 

execução das obras, serão em grande parte reduzidos; 

− Na fase de exploração, na generalidade, os impactes negativos associados ao projecto têm 

origem fundamentalmente na actividade agrícola, que apesar de já se desenvolver, continuará, 

no entanto em moldes mais intensivos, com os consequentes reflexos fundamentalmente ao 

nível da qualidade da água. A implementação de práticas e técnicas culturais correctas 

permitem minimizar esses efeitos negativos, aspecto muito dependente do comportamento dos 

agricultores.” 

Assim, o Projecto de Execução sobre o qual incide o presente Estudo de Impacte Ambiental teve 

em consideração a análise efectuada ao Estudo Prévio, sendo que se optou pelo desenvolvimento do 

primeiro cenário estudado, com menor área de regadio e menor intervenção ao nível do Olival. 
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2. METODOLOGIA E ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

2.1. Metodologia do EIA 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) tem como objectivo avaliar os impactes ambientais 

decorrentes da implementação de um projecto de emparcelamento, no qual se enquadram a 

reestruturação fundiária em áreas de sequeiro e regadio, a reabilitação da rede de drenagem e o 

restabelecimento da rede viária, com a profundidade e índole apropriados, visando tanto os impactes 

positivos, como os que potencialmente poderão criar situações mais gravosas a nível ambiental, com 

vista à definição de soluções que melhor possam satisfazer as exigências técnicas, socioeconómicas 

e ambientais, por forma a dar cabal resposta ao estipulado no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, 

rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 7-D/2000, de 30 de Junho, e bem como pelos DL 

n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro, DL n.º 69/2003, de 10 de Abril, DL n.º 12/2004, de 30 de Março, DL 

n.º 197/2005, de 8 de Novembro, e pela Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, rectificada pela 

Declaração de Rectificação n.º 13-H/2001, de 31 de Maio. 

A metodologia adoptada para a elaboração do EIA, foi repartida por duas fases distintas de 

desenvolvimento e seguiu, como base de apoio e orientação, as directrizes indicadas no Guia Técnico 

para a Elaboração de Estudos de Impacte Ambiental de Projectos do EFMA: 

1ª fase: levantamento e análise de grandes condicionantes na área de implantação do 

projecto, o que incluiu a realização de pesquisa documental e consulta de informação a 

diversas entidades públicas, análise de cartografia geral e temática, fotografia aérea e 

reconhecimentos de campo, para identificação de condicionantes que inviabilizassem a 

implantação das infra-estruturas de drenagem e viárias. Com base na planta de 

condicionantes elaborada e a análise preliminar efectuada nesta fase, foi possível o 

projectista proceder à definição técnica e ambientalmente viável do projecto, assim como, 

proceder à selecção de faixas/corredores de largura considerados viáveis à sua 

implantação. 

2ª fase: elaboração propriamente dita dos documentos que constituem o EIA, sendo para tal 

necessário efectuar mais reconhecimentos de campo e recolha de informação mais 

detalhada para a caracterização do estado actual do ambiente e posterior identificação, 

previsão e avaliação dos impactes no ambiente, provocados directa ou indirectamente 

pela implementação do projecto, quer durante a fase de obra, quer na posterior fase de 

exploração ou desactivação do projecto. O estudo é ainda completado com a definição de 

medidas mitigadoras dos impactes negativos gerados e medidas potenciadoras dos 

impactes positivos. 
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2.2. Estrutura do EIA 

De acordo com os objectivos a alcançar, o presente estudo apresenta a seguinte estrutura: 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

1 – INTRODUÇÃO 

− Identificação do projecto e da fase em que se encontra, do proponente, da entidade 

licenciadora ou competente para a sua autorização, dos responsáveis pela elaboração do 

EIA e indicação do período da sua elaboração. 

2 – METODOLOGIA E ESTRUTURA DO EIA 

− Descrição da metodologia do EIA e apresentação da respectiva estrutura. 

3 – OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

− Enquadramento do projecto; 

− Descrição dos objectivos do EIA e justificação da necessidade da sua implementação; 

− Antecedentes de desenvolvimento do projecto. 

4 – DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

− Localização do projecto; 

− Descrição dos processos tecnológicos envolvidos numa operação de Emparcelamento 

Rural; 

− Descrição das actividades desenvolvidas no âmbito do projecto; 

− Descrição geral a reorganização predial e dos vários projectos associados nomeadamente, 

rede viária, rede de drenagem e reconversão do olival. 

5 – DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

− Definição da área de estudo para a caracterização da situação de referência e posterior 

avaliação dos respectivos impactes. 

6 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

− Caracterização do estado actual do ambiente susceptível de vir a ser afectado pelo projecto, 

permitindo a análise posterior dos respectivos impactes. O desenvolvimento dos dados e 

análises apresentados relativamente aos diversos descritores ambientais são proporcionais 

à relevância dos respectivos impactes. Os descritores caracterizados são: Clima; Usos do 

Solo; Recursos Hídricos; Geomorfologia e Geologia, Solos; Ecologia; Património Histórico-
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Cultural; Paisagem; Ordenamento do Território; Agrossistemas; Sócio-Economia; Qualidade 

do Ar, Qualidade do Ambiente Sonoro e Produção e Gestão de Resíduos e efluentes. 

7 – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

− Identificação, descrição e quantificação dos impactes ambientais nas diversas fases de 

desenvolvimento do projecto, indicando os necessários métodos de previsão, incertezas 

associadas à sua identificação e previsão, e os critérios utilizados na classificação e 

apreciação da sua significância. 

8 – EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJECTO 

− Criação de um cenário de evolução da situação de referência sem a concretização do 

Projecto. Esta análise, com algum grau de subjectividade, foi suportada, quer pelos 

instrumentos de gestão e planeamento territorial em vigor na área interessada, quer na 

sensibilidade e experiência da equipa técnica. 

9 – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO 

− Descrição de medidas e técnicas previstas para prevenir, reduzir ou compensar e quando 

possível anular os impactes negativos e potenciar os impactes positivos; e 

− Apresentação de impactes e medidas mitigadoras de forma sintetizada, através de uma 

matriz que engloba simultaneamente os principais impactes, sua quantificação, fase de 

ocorrência e correspondentes medidas mitigadoras. 

10 – PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

− Onde se inclui a justificação da não inclusão de Planos de Monitorização Ambiental. 

11 – LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

− Resumo das lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas durante a elaboração do EIA. 

12 – CONCLUSÕES 

− Conclusões evidenciando os principais impactes decorrentes da implementação do projecto. 

13 – BIBLIOGRAFIA 

− Apresentação das referências bibliográficas utilizadas. 

VOLUME 2 – PEÇAS DESENHADAS 

− Conjunto de Peças Desenhadas do EIA. 
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VOLUME 3 – ANEXOS 

− Conjunto de documentos contendo justificações técnicas que complementam e 

fundamentam as matérias tratadas no Relatório do EIA. 

VOLUME 4 – RESUMO NÃO TÉCNICO 

− Sumário do conteúdo do EIA, em linguagem não técnica. 
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3. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

3.1. Enquadramento Face ao Sistema Global de Rega do Empreendimento de Fins 
Múltiplos de Alqueva 

O Sistema Global de Rega do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) tem como 

objectivo genérico a utilização da água armazenada em Alqueva e Pedrógão para a rega dos 

melhores solos do Alentejo. 

Os antecedentes do aproveitamento hidroagrícola, a partir de água aduzida do rio Guadiana, 

reportam a estudos realizados na década de 50, materializados no Plano de Rega do Alentejo, que 

determinou as possibilidades de rega para todo o Alentejo. Em função de estudos, realizados ao longo 

dos últimos 25 anos, a solução preconizada para o desenvolvimento das infra-estruturas do EFMA 

consiste na repartição da área total de rega de cerca de 110 000 ha, por três subsistemas (Figura 3-1), 

nomeadamente: 

− Subsistema de Alqueva – com origem da água na margem direita da albufeira de Alqueva, 

desenvolve-se a partir da Estação Elevatória dos Álamos e abrange uma área total regada de 

63 910 ha; 

− Subsistema de Pedrógão – com origem da água na margem direita da albufeira de Pedrógão e 

com início na estação Elevatória de Pedrógão/margem esquerda, abrange uma área total 

regada de 24 521 ha; 

− Subsistema de Ardila – com origem da água na margem esquerda da albufeira de Pedrógão e 

com início na estação Elevatória de Pedrógão/margem esquerda, abrange uma área total 

regada de 30 785 ha. 

O sistema de barragens Alqueva-Pedrógão representa assim a origem de água para todo o 

Empreendimento. Além do abastecimento de água para rega, o EFMA prevê também o abastecimento 

e o reforço de água para fins industriais e consumo humano, bem como a produção de energia 

eléctrica, através das Centrais Hidroeléctricas de Alqueva e de Pedrógão e de um conjunto de 

Aproveitamentos Hidroeléctricos (mini-hídricas) distribuídos pelas várias barragens que integram o 

EFMA. 

Parte da área em estudo no âmbito do Projecto de Emparcelamento Rural dos Coutos de Moura 

está incluída na área a beneficiar pelo Subsistema de Ardila. 

Salienta-se, no entanto, que não é âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental a análise da 

rede de rega que irá ser futuramente desenvolvida para beneficiar os novos olivais reconvertidos.    
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Figura 3-1 – Enquadramento do Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura no subsistema de 
Ardila do EFMA. 

3.2. Objectivos e Necessidade do Projecto 

O Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura tem como objectivo principal estabelecer uma 

nova organização da estrutura predial existente na área de estudo e, simultaneamente, a 

implementação de infra-estruturas de drenagem e viária devidamente adaptadas ao novo 

ordenamento da propriedade rústica. Pretende-se, assim, criar sinergias importantes que terão como 

principais reflexos um melhor aproveitamento dos recursos endógenos e uma considerável economia 

de meios.  

A acção de emparcelamento integral enquadrada nos termos do Decreto-Lei n.º 384/88, de 25 de 

Outubro e no Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março, consiste na substituição de uma estrutura 

predial deficitária de propriedade rústica por outra que, associada à realização de melhoramentos 

fundiários, e permite: 

− Concentrar a área de prédios ou suas parcelas pertencentes a cada proprietário no menor 

número possível de prédios, com transferência de direitos, ónus e encargos; e 

Área de Estudo 



 

T60212-VOL1-REL-R1.DOC                          OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 16 
 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

− Aumentar a superfície dos novos prédios mediante a incorporação de terrenos da reserva de 

terras. 

Da situação actual da zona abrangida pela área de estudo, nomeadamente ao nível da estrutura 

predial (Desenho 3 incluído no Volume 2 do EIA), constata-se o seguinte: 

− A estrutura da propriedade caracteriza-se essencialmente por uma dispersão de prédios 

significativa (n.º 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 superfícies agrícolas 

utilizadas reduzidas. 

Esta estrutura fundiária deficiente, numa região com elevado potencial agrícola, é bastante limitativa 

do ponto de vista da melhoria das condições técnicas e económicas das explorações agrícolas, pelo 

que é de extrema importância proceder à sua correcção. 

A remodelação predial que se pretende introduzir pelo respectivo projecto de emparcelamento 

prevê os resultados apresentados no Quadro 3-1. 

Quadro 3-1 – Estrutura predial actual e futura. 

Indicadores 

Situação Predial 

Actual Futura  Variação 

(%) 

Valores 

totais 

Prédios rústicos (n.º) 2 020 1332 -34,1 

Proprietários (n.º) 762 762 - 

Área dos prédios (ha) 4 612,16 4570,45 -0,9 

Prédios em compropriedade 157 122 -22,3 

Proprietários em compropriedade 208 179 -13,9 

Indicadores 

médios 

Área média por proprietário (ha) 6,053 5,998 -0,9 

Média de prédios por proprietário 2,7 1,7 -34,1 

Área média por prédio (ha) 2,283 3,431 +50,3 

% prédios em compropriedade 7,8 9,2 +17,9 

% proprietários em compropriedade 27,3 23,5 -13,9 
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Com a implementação do Projecto prevê-se os seguintes objectivos gerais: 

− Promover o ordenamento deste espaço rural, tendo em conta as suas características ecológicas 

e as suas aptidões, de forma a permitir um melhor aproveitamento das potencialidades e dos 

recursos endógenos e valorizando o papel da agricultura, assim como o dos agricultores, na 

manutenção da qualidade ambiental e de vida deste espaço rural. 

− Introduzir factores de racionalização, valorização e competitividade na actividade agrícola, 

tornando-a, desse modo, económica e socialmente mais atractiva, contribuindo, assim, para a 

melhoria das condições de vida e de trabalho dos agricultores e criando condições que 

promovam o rejuvenescimento do sector. 

A implementação do projecto visa, sobretudo, estabelecer a estrutura física mais adequada dentro 

da área a ser sujeita a emparcelamento de modo a: 

− Reduzir os custos de produção e, consequentemente melhorar o rendimento dos agricultores, 

através da reorganização da estrutura predial e da implementação de uma adequada rede de 

infra-estruturas rurais. 

− Criar condições para um melhor aproveitamento das oportunidades existentes, nomeadamente 

as criadas pela implementação do regadio do Alqueva. 

− Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da fileira do azeite na região de 

Moura, através designadamente do ordenamento e reconversão do olival tradicional. 

A componente emparcelamento tem ainda por objectivo contribuir para um aproveitamento racional 

dos recursos naturais, com a salvaguarda da sua capacidade de renovação e com a manutenção da 

sua estabilidade ecológica, sendo ainda um factor de ordenamento do território e da reconversão 

cultural, em paralelo com a criação de melhoramentos fundiários e rurais de carácter colectivo. 

Assim, e como actividade associada ao emparcelamento, é também âmbito do presente estudo a 

reconversão dos olivais tradicionais existentes numa parte significativa da área de estudo do 

Emparcelamento, cerca de 1343,6 ha, em olival intensivo. 

Neste sentido, salienta-se que o concelho de Moura é bastante conhecido pela qualidade do seu 

azeite, que constitui uma das produções estratégicas da agricultura nacional. A origem dos olivais de 

Moura perde-se no tempo e ainda hoje se encontram nesta região, a par da esquadria dos olivais 

modernos, múltiplas manchas de oliveiras centenárias e mesmo milenárias, particularmente nos 

denominados Coutos de Moura, os quais, como se referiu, circundam e envolvem toda a cidade. No 

entanto, esta zona com características muito particulares em termos paisagísticos e ecológicos é 

afectada por diversas fragilidades. Por um lado, é evidente o declínio produtivo da maioria dos actuais 

olivais, em resultado do seu envelhecimento e do deficiente estado sanitário, a que acresce a difícil 

mecanização da colheita, num quadro regional de progressiva redução da mão-de-obra agrícola. Por 
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outro lado, são visíveis os vários estrangulamentos estruturais e infra-estruturas existentes, 

nomeadamente a fragmentação, a dispersão e a má configuração da propriedade, a que se associa 

uma deficiente rede de caminhos. 

Estas fragilidades são particularmente relevantes num contexto regional caracterizado por uma 

significativa depressão socio-económica, que assume contornos idênticos, embora mais acentuados, 

do que os verificados no conjunto do Alentejo. O concelho de Moura constitui, de facto, uma região 

com características vincadamente rurais, afastada dos eixos de maior desenvolvimento, com uma 

economia pouco diversificada e muito dependente do sector primário e com uma população escassa, 

idosa e em declínio. 

A futura irrigação de uma parte significativa dos Coutos de Moura a partir do Empreendimento de 

Fins Múltiplos do Alqueva (Sub-sistema do Ardila) abre um novo quadro de possibilidades e 

exigências para a zona, no qual é de realçar a imperiosa necessidade de reconversão de grande parte 

do actual olival, enquanto medida essencial e premente para a revitalização deste espaço agrícola. 

Neste contexto, o Emparcelamento Rural constitui um instrumento privilegiado para ultrapassar os 

actuais estrangulamentos, permitindo, através da reorganização predial que lhe é inerente, criar 

condições de excelência, por um lado, para a implementação de uma rede racional de rega colectiva, 

contribuindo dessa forma para a viabilização da introdução do regadio, e, por outro, para a necessária 

reconversão agrícola produtiva da zona, através sobretudo da implantação de modernos olivais, mais 

produtivos, com melhores condições de mecanização e adaptados a uma estrutura predial mais 

racional. 

Além disso, os Coutos de Moura encontram-se na área de influência da Cooperativa Agrícola de 

Moura e Barrancos, que é uma cooperativa estável, bem organizada e com uma importante quota de 

mercado no sector do azeite. A reconversão do olival insere-se, assim, num enquadramento 

institucional favorável, permitindo perspectivar uma utilização duradoura deste espaço agrícola e, 

consequentemente, a existência de elevadas taxas de utilização do regadio, essenciais para a sua 

sustentabilidade. 

3.3. Antecedentes de Desenvolvimento do Projecto 

O Estudo Prévio relativo a esta acção de emparcelamento foi concluído em 2006, tendo sido 

elaborado sob a responsabilidade da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, CRL, na sequência 

da aprovação da candidatura apresentada ao abrigo da Portaria n.º 1109-F/2000, de 27 de Novembro 

(Medida AGRIS). O referido estudo abrangeu uma área de 5811 ha e apontou claramente para a 

viabilidade da concretização deste projecto de emparcelamento rural, propondo um conjunto de 

medidas que enquadram acções em diferentes domínios, designadamente ordenamento fundiário, 

infra-estruturas rurais, reconversão cultural. 
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A elaboração do projecto, tendo por base a legislação em vigor sobre emparcelamento rural e as 

características específicas das diferentes actividades a realizar, foi dividida em duas fases distintas: 

uma fase preparatória do projecto (Fixação das bases do projecto) e uma fase de realização dos 

projectos de execução propriamente ditos (Definição da nova estrutura fundiária). A cada uma delas 

correspondeu um grupo de actividades, conforme se apresenta, de forma genérica, no Quadro 3-2. 

A 1ª Fase do projecto decorreu entre Abril de 2007 e Outubro de 2008, foi elaborada pela Euroteam 

- Projectos e Consultoria Internacional, Lda. E teve por base um Concurso Público Internacional 

lançado para o efeito pela Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva (EDIA). A 2ª 

Fase de elaboração do projecto iniciou-se em Junho de 2010 e compreendeu quatro grandes 

componentes, cada uma delas, objecto de adjudicação distinta por parte da EDIA: 

− Projecto de execução dos novos lotes (elaborado pela Systerra, Engenharia e Gestão, Lda.); 

− Projecto de execução de infra-estruturas rurais (elaborado pela Campo d’Água, Engenharia e 

Gestão Lda.); 

− Projecto de reconversão do olival (elaborado pela Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos); 

− Estudo de Impacte Ambiental (elaborado pela ProSistemas, Consultores de Engenharia SA). 

Quadro 3-2 – Fases de elaboração do Projecto de Emparcelamento Rural dos Coutos de Moura. 

Fases  
(grupos de actividades) 

Actividades 

1ª – Fixação das bases 

do projecto 

� Constituição dos órgãos de emparcelamento 

� Delimitação do perímetro 

� Classificação e avaliação de terras 

� Classificação e avaliação de benfeitorias 

� Determinação da situação jurídica da propriedade 

� Constituição da Reserva de Terras 

� Anteprojectos de infra-estruturas rurais  

� Estudo de Impacte Ambiental (com referência ao Estudo Prévio) 

� Emissão de boletins individuais de proprietário (situação actual) 

� Análise e atendimento de reclamações (1ª fase de exposição pública) 

� Introdução de correcções 

� Relatório da primeira fase do Projecto 

2ª – Definição da nova 

estrutura fundiária 

� Validação e descrição do Plano de Uso do Solo 

� Projectos de execução de infra-estruturas rurais 

� Projecto de reconversão de olivais 
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Fases  
(grupos de actividades) 

Actividades 

� Traçado dos novos lotes 

� Estudo de Impacte Ambiental (com referência ao Projecto) 

� Emissão de boletins individuais de proprietário (situação futura) 

� Análise e atendimento de reclamações (2ª fase de exposição pública) 

� Introdução de correcções 

� 3ª Exposição pública (aprovação do projecto) 

� Relatório final de projecto 

O projecto foi elaborado de acordo com o estipulado na legislação em vigor sobre a matéria, 

nomeadamente o Decreto-Lei nº 384/88, de 25 de Outubro, e o Decreto-Lei nº 103/90, de 22 de 

Março, bem como em consonância com as normas acima referidas. Nesse sentido, foram respeitadas 

as competências legais dos órgãos de emparcelamento (Comissão de Trabalho e Comissão de 

Apreciação), as quais, no caso da Comissão de Trabalho, se exerceram, entre outros aspectos, ao 

nível da definição e concepção das intervenções a incluir no projecto. Ao abrigo deste quadro 

normativo, o presente projecto de emparcelamento foi ainda objecto de acompanhamento permanente 

por parte de uma Comissão Técnica de Acompanhamento constituída, entre outros, por elementos da 

Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), da Direcção Regional de 

Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPAl), da EDIA e da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos 

(CAMB). 

A área em questão é propriedade de muitos dos habitantes de Moura, com tipologias muito 

variáveis que vão desde pequenos agricultores familiares que, em regime de agricultura a tempo 

parcial, tratam de uma ou duas parcelas até alguns proprietários que possuem mais de três dezenas 

de parcelas. 

Trata-se de uma área constituída principalmente por olival, maioritariamente centenário, com 

árvores de grande porte e compassos muito largos. As culturas arvenses e algumas hortas familiares 

complementam a ocupação do solo. 

Esta área envolve a cidade de Moura, assumindo uma elevada importância paisagística e produtiva, 

principalmente na olivicultura, actividade económica claramente predominante no concelho. 

A dispersão geográfica das parcelas, associada à pequena dimensão e às acessibilidades difíceis 

ou mesmo impossíveis dificultam ou mesmo impedem totalmente a mecanização das actividades de 

produção, diminuindo muito a rentabilidade da sua exploração e implicando fenómenos de  

sub-aproveitamento e mesmo de abandono. Estes, para além da diminuição da produção regional, 

causam graves prejuízos ambientais uma vez que passam a servir de refúgio a pragas e doenças, e 

principalmente, pela degradação causada na envolvente paisagística do aglomerado urbano. 
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Desde logo os benefícios da realização do emparcelamento ultrapassam os efeitos benéficos em 

termos de rentabilização do trabalho das máquinas e poupança nos tempos de transporte, uma vez 

que permitirão a inclusão da sua área no projecto de Rega de Alqueva, através da barragem de 

Pedrógão. Associando a possibilidade de obtenção de parcelas maiores, com melhores 

acessibilidades e com a possibilidade de regadio, será possível que toda esta área seja viabilizada do 

ponto de vista produtivo. Deste modo, inverter-se-ia, sem dúvida, a tendência para a diminuição da 

actividade agrícola, com especial destaque para a olivicultura. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

4.1. Localização do Projecto 

4.1.1. Enquadramento Administrativo 

A “Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura” incide na região do Alentejo, sub-região 

do Baixo Alentejo, no distrito de Beja e no concelho de Moura. 

A área de emparcelamento situa-se na margem esquerda do Guadiana, a jusante da barragem do 

Alqueva e abrange terrenos pertencentes, em termos administrativos, às freguesias de Santo 

Agostinho e São João Batista. 

Quadro 4-1 – Distribuição do perímetro por freguesias. 

Freguesia 

Área total 

freguesia 

(ha) 

Área do perímetro Prédios rústicos 

ha % total perímetro % área freguesia n.º % 

São João Baptista 9 222 1 455 31,1 15,8 781 38,7 

Santo Agostinho 12 173 3 216 68,9 26,4 1 239 61,3 

Total 21 395 4 671 100,0 21,8 2020 100,0 

No Desenho 1 incluído no Volume 2 do EIA apresenta-se a localização do projecto à escala 

regional e nacional e o respectivo enquadramento administrativo, com identificação dos limites de 

concelho e de freguesias. 

4.1.2. Áreas Sensíveis 

Conforme referido no capítulo 1.3., o projecto em estudo não se insere em nenhuma área sensível 

de acordo com a definição que consta no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 

4.1.3. Ordenamento, Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

De forma a evitar duplicação de informação, remete-se a descrição deste ponto para os capítulos 

6.10. (Ordenamento do Território). 

4.2. Processos Tecnológicos Envolvidos numa Operação de Emparcelamento Rural 

Atendendo ao carácter particular e às especificidades envolvidas nas operações de 

emparcelamento rural, e tendo como objectivo facilitar a compreensão de todos os aspectos 

relacionados com a descrição de projecto, introduzem-se neste capítulo do EIA algumas 

considerações gerais sobre a metodologia e procedimentos envolvidos nas operações de 

emparcelamento, resultantes do quadro legal em vigor nesta matéria, bem como do enquadramento 
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normativo definido pela actual DGADR. Pretende-se igualmente cumprir as determinações expressas 

na alínea a) do ponto III, Anexo II, da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, relativas às normas técnicas 

para a estrutura do EIA, na qual se refere a inclusão, na descrição do projecto, “[…] dos principais 

processos tecnológicos envolvidos e, quando relevante, dos mecanismos prévios de geração e 

eliminação de alternativas […]”. 

O regime jurídico vigente em matéria de emparcelamento é composto pelo Decreto-Lei n.º 384/88, 

de 25 de Outubro – diploma legal que estabelece os principais conceitos e os princípios gerais de 

procedimento nas operações de emparcelamento – e pelo Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março – 

que estabelece com maior detalhe as regras e as responsabilidades para a realização destas 

operações. Complementarmente foram estabelecidas normas para a realização dos diversos trabalhos 

a desenvolver ao longo de todo o processo, desde a fase de Estudo Prévio até à elaboração dos 

Projectos de Execução, especialmente no que respeita à elaboração dos respectivos relatórios, por 

alguns dos organismos predecessores da DGADR (Normas para a elaboração dos Estudos Prévios e 

do respectivo relatório, Normas para a elaboração dos Projectos de Execução e dos respectivos 

relatórios, Normas para a Elaboração de Projectos de Emparcelamento Integral da Iniciativa das 

Autarquias ou dos Particulares). 

O emparcelamento rural surge como o instrumento de desenvolvimento dos espaços rurais, capaz 

de combater ou minimizar uma parte significativa dos estrangulamentos que os afectam dos quais se 

destacam o desordenamento da estrutura fundiária, predominando explorações insuficientemente 

dimensionadas e excessivamente fragmentadas, e uma elevada proporção da população activa 

agrícola apresentando um nível etário muito avançado com um baixo grau de instrução. Assim, a 

principal finalidade do emparcelamento consiste no “[…] aumento da área dos prédios e das 

explorações agrícolas dentro de limites a estabelecer, articulando-se com a promoção do 

aproveitamento racional dos recursos naturais, a salvaguarda da sua capacidade de renovação e a 

manutenção da estabilidade ecológica. […]” (Decreto-Lei n.º 384/88, de 25 de Outubro). 

Conforme se encontra consignado na legislação, devem realizar-se operações de emparcelamento 

“[…] nas regiões onde a fragmentação e a dispersão da propriedade rústica e da empresa agrícola 

determinam inconvenientes de carácter económico-social […]”, destinando-se “[…] a melhorar as 

condições técnicas e económicas da exploração agrícola. […]”. No âmbito do emparcelamento 

considera-se ainda “[…] a realização de melhoramentos fundiários e rurais de carácter colectivo que 

sejam indispensáveis à remodelação predial ou que, realizados simultaneamente com esta, 

contribuam para a valorização económica da respectiva zona ou para a promoção das populações 

rurais. […] Poderão também realizar-se operações de emparcelamento com o objectivo de assegurar 

a conservação da natureza e o correcto ordenamento do território. […]”. 

Conforme estipulado no artigo 2º do Decreto-Lei n.º 384/88, de 25 de Outubro, a iniciativa das 

operações de emparcelamento pode ser dos particulares interessados, das autarquias locais ou do 

Estado, podendo assumir diversas formas (artigo 3º) - emparcelamento integral, emparcelamento 
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simples, etc.. Tratando-se de uma operação de emparcelamento da iniciativa das autarquias ou dos 

particulares, a sua realização deverá obedecer ao regime estipulado no Capítulo II do Decreto-Lei n.º 

103/90, de 22 de Março. 

No caso do presente EIA, trata-se de uma operação de emparcelamento da iniciativa de 

particulares, nomeadamente a Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, enquadrando-se na figura 

do emparcelamento integral. 

Uma operação de emparcelamento compreende três etapas sequenciais distintas, tal como se 

encontra esquematizado na Figura 4-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1 – Etapas Funcionais de uma Operação de Emparcelamento Rural. 

4.2.1. Estudo Prévio 

O Estudo Prévio, enquanto etapa inicial de um processo desta natureza (artigo 2º do Decreto-Lei n.º 

103/90, de 22 de Março), tem os seguintes objectivos: 

− O levantamento da estrutura fundiária, das características ambientais, económicas e sociais da 

zona e das vantagens da realização de um projecto de emparcelamento; 

− A delimitação aproximada da zona a emparcelar; 

− A provisão de melhoramentos fundiários e rurais a incluir no projecto; 

− O conhecimento de possíveis dificuldades, do respectivo fundamento e do modo de as superar; 

− A estimativa dos meios humanos e materiais necessários à execução do projecto; 

OPERAÇÃO DE 
EMPARCELAMENTO INTEGRAL 

ESTUDO PRÉVIO 

ELABORAÇÃO DO PROJECTO EXECUÇÃO DO PROJECTO 
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− A determinação dos prazos para a realização das várias fases da remodelação predial e dos 

melhoramentos a incluir no projecto; 

− A determinação do grau de viabilidade técnica e económica do projecto em função dos 

resultados previsíveis e dos custos. 

4.2.2. Elaboração do Projecto 

A etapa de elaboração do projecto de emparcelamento rural, no caso de se tratar da iniciativa de 

particulares ou das autarquias, depende da autorização da DGADR, tendo como fundamento base a 

aprovação do respectivo Estudo Prévio. 

A elaboração do projecto (Figura 4-1) inicia-se pela realização de um conjunto de actividades, à 

qual se atribui a designação de Fixação das Bases do Projecto, antes de entrar nas actividades 

inerentes à realização dos projectos de execução propriamente ditos. Desta forma, a fixação das 

bases compreende as seguintes actividades: 

a) Organização dos trabalhos - consiste num conjunto de tarefas preliminares (recolha de 

informação do Estudo Prévio, afixação de editais, contactos com entidades, angariação de 

meios logísticos, etc.) que visam criar as condições necessárias para a normal prossecução dos 

trabalhos. Destas tarefas destaca-se a preparação dos elementos cartográficos que irão apoiar 

o trabalho a desenvolver, nomeadamente a aquisição de ortofotomapas (escala 1/2 000) e do 

cadastro geométrico da propriedade rústica; 

b) Informação e sensibilização - um processo de emparcelamento conta com um intenso e 

permanente contacto com todos os interessados (proprietários, agricultores, entidades com 

influência na zona, etc.), pelo que, logo desde o início da elaboração do projecto, se deve 

promover uma ampla divulgação do trabalho a realizar, em particular através da convocação de 

reuniões de informação e sensibilização com todos os interessados envolvidos; 

c) Constituição dos órgãos de emparcelamento - o Capítulo III do Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 

de Março, define quais são estes órgãos - Comissão de Trabalho (CT) e Comissão de 

Apreciação (CA) - e estabelece a sua composição, as suas competências e as regras para o 

seu funcionamento. Da constituição destes órgãos fazem parte representantes dos proprietários 

dos terrenos abrangidos, bem como dos agricultores, justificando-se a sua escolha logo no 

início mediante eleição entre todos os proprietários e agricultores envolvidos. De acordo com as 

suas competências legais, a CT tem um papel mais operativo no projecto, participando em 

diversos trabalhos necessários à preparação e execução do projecto (delimitação da área a 

intervencionar, classificação de terrenos e benfeitorias, definição dos melhoramentos de 

carácter colectivo, etc.), enquanto que a CA tem uma actuação mais deliberativa e reguladora 

(deliberação sobre reclamações, elaborar parecer ou emitir recomendações sobre diversas 

questões colocadas no decorrer do projecto); 
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d) Definição e delimitação do perímetro - efectuada nos moldes definidos pelo artigo 5º do  

Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março, tendo como base de partida a delimitação apresentada 

no Estudo Prévio; constitui uma das atribuições da CT (alínea a), n.º 1, artigo 31º, Decreto-Lei 

n.º 103/90, de 22 de Março); 

e) Classificação e avaliação de terrenos e benfeitorias - tratando-se de mais uma das 

atribuições da CT (alínea b), n.º 1, artigo 31º, Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março), deve ser 

realizada de acordo com os parâmetros definidos no artigo 8º, do referido diploma. Trata-se de 

uma das actividades centrais deste tipo de processos pois é nesta classificação e avaliação que 

assentam as relações de troca entre as situações fundiárias actual e futura consideradas para 

efeitos da concentração e reordenamento prediais. Basicamente classifica-se e avalia-se o 

património fundiário de cada um dos interessados envolvidos no processo (terrenos + 

benfeitorias), constituindo este o valor base para a atribuição dos novos lotes (de acordo com os 

parâmetros estabelecidos no artigo 11º do Decreto-Lei n.º 384/88, de 25 de Outubro); 

f) Determinação da situação jurídica dos prédios - esta é outra das etapas fundamentais do 

projecto, em particular desta etapa de fixação das bases. Tal como define o artigo 7º do 

Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março, consiste na “[…] definição dos direitos, ónus e 

encargos […]” que impendem sobre os prédios, “[…] bem como na identificação dos respectivos 

titulares. […]”, através da consulta dos títulos existentes, bem como das matrizes e do registo 

predial, e também solicitando informação directa pelos titulares ou seus representantes legais. É 

facilmente perceptível a importância desta actividade pois, do rigor que se conseguir atingir, 

depende a qualidade e precisão do resultado final do projecto ao nível da definição da nova 

estrutura predial. Realça-se a importância que tem nesta tarefa a participação directa dos 

interessados, devendo ser privilegiada a recolha de informação junto dos proprietários e 

agricultores/rendeiros, apelando e motivando a sua participação directa para consulta dos 

respectivos títulos de propriedade e demais documentação relevante para o processo, 

complementando-se esta consulta com recolha de informação disponível na Repartição de 

Finanças e Conservatória do Registo Predial. Na sequência disto, deverá ser constituído um 

processo para cada um dos beneficiários envolvidos no qual se congregará toda a 

documentação reunida (cópias de registos, cadernetas prediais, escrituras, etc.); 

g) Elaboração de estudos de base (por ex. solos, hidrologia, cadastro de culturas permanentes, 

levantamentos topográficos, etc.) - poderá surgir nesta fase a necessidade de efectuarem 

alguns estudos de base que se revelem importantes para apoiar a tomada de decisão e/ou a 

realização dos projectos de execução de infra-estruturas e melhoramentos (caminhos, 

drenagem, rega, etc.). Estes estudos dever-se-ão adaptar às características do projecto 

(considerando as componentes de actuação que integra) e da área abrangida, e serão sempre 

indispensáveis caso se considere insuficiente a informação de base disponível para a realização 

daqueles projectos; 
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h) Constituição da reserva de terras - esta actividade faz parte das atribuições da DGADR no 

âmbito destes projectos, cujas finalidades se encontram descritas no artigo 10º do Decreto-Lei 

n.º 384/88, de 25 de Outubro. Destaca-se a incorporação destes terrenos nos prédios 

resultantes de operações de emparcelamento, promovendo, desta forma, o aumento da área 

média dos prédios e, simultaneamente, a diminuição do n.º médio de prédios. A reserva de 

terras constitui-se, basicamente, por intermédio da aquisição de terrenos pela DGADR aos 

proprietários que manifestem intenção de venda; para isso, esta entidade aprovará uma tabela 

de preços, definida com a colaboração da CT (alínea f), artigo 31º do Decreto-Lei n.º 103/90, de 

22 de Março) e que tem por base a classificação e avaliação de terrenos referida em e) e os 

preços médios praticados na região em causa. O regime de transmissão e exploração 

transitória dos terrenos da reserva de terras encontra-se definido no Capítulo IV do Decreto-Lei 

n.º 103/90, de 22 de Março; 

i) Anteprojecto de infra-estruturas e melhoramentos - conforme se encontra estabelecido no 

artigo 10º do Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março, “[…] Os melhoramentos fundiários que 

pela sua natureza determinem a compartimentação do perímetro e condicionem o novo 

loteamento devem estar definidos quando se iniciar o período de reclamação para fixação das 

bases do projecto. […]”. Como tal, tendo como base as propostas de intervenção apresentadas 

no Estudo Prévio, serão delineadas as principais linhas de actuação do projecto a este nível 

(sob a forma de Anteprojecto) que, por sua vez, serão colocadas à apreciação e aprovação de 

todos os interessados na actividade seguinte e que, depois de aprovadas, deverão constituir o 

ponto de partida para a realização dos respectivos projectos de execução. Esta actividade 

articula-se, mais uma vez, com as competências atribuídas à CT, a qual deverá participar no 

delineamento do plano das novas redes de infra-estruturas e dos melhoramentos fundiários de 

carácter colectivo (alínea c) do n.º 1, artigo 31º, Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março); 

j) Primeiro período de exposição e reclamação - esta actividade marca a conclusão formal da 

fixação das bases do projecto (antecedendo a sua oficialização mediante publicação de uma 

portaria ministerial específica para o efeito), consistindo na apresentação para apreciação e 

reclamação, por parte dos interessados, de todos os elementos de projecto recolhidos ou 

preparados até este momento, de acordo com o artigo 11º do Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de 

Março. Esta actividade assume os contornos de uma exposição pública, envolvendo a 

divulgação da sua realização através da publicação e afixação de editais, bem como através do 

envio de notificações e citações individuais dirigidas aos proprietários ou titulares de direitos 

sobre os terrenos a emparcelar, dando-lhes a possibilidade de emitirem a sua opinião sobre os 

elementos expostos à apreciação mediante a apresentação de reclamações dirigidas à CA 

(Capítulos V e VI do Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março). Uma vez analisadas as 

reclamações e feitas as correcções respectivas resultantes das decisões da CA, será então 

publicada a portaria do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas que declara a 

fixação das bases do projecto. 
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Após a fixação das bases do projecto, inicia-se a segunda fase do mesmo que compreende os 

trabalhos de realização dos Projectos de Execução propriamente ditos, culminando com um novo 

período de exposição; na sequência deste, o projecto terminará com a sua aprovação por parte dos 

interessados. Esta fase da elaboração do projecto - que se designa genericamente por traçado dos 

novos lotes - contempla as seguintes actividades: 

a) Projectos de execução de infra-estruturas e melhoramentos - depois de definido e aprovado 

o plano de actuação relativo à implementação do projecto, e antes da sujeição dos elementos 

de projecto à apreciação dos interessados (num segundo período de exposição e reclamação), 

são realizados os projectos de execução das infra-estruturas e dos melhoramentos fundiários e 

rurais correspondentes às componentes de actuação que vierem a integrar o Projecto de 

Emparcelamento Rural. Estes projectos de execução resultam do desenvolvimento e 

aprofundamento dos anteprojectos aprovados durante a fixação das bases, e constituirão as 

peças fundamentais para o lançamento das obras na etapa seguinte do projecto; 

b) Delimitação precisa das massas de repartição - o conceito “massas de repartição” consistem 

em áreas úteis de terrenos disponíveis para a distribuição dos novos lotes no processo de 

redefinição da estrutura predial; isto significa que as massas de repartição são constituídas 

pelas áreas do perímetro delimitadas pelos elementos de diversa natureza (caminhos, linhas de 

água, zonamentos de carácter particular, etc.) que determinam a sua compartimentação e, 

como tal, condicionam o novo loteamento. Genericamente, as massas de repartição coincidem 

com as áreas de terrenos delimitados pela rede de infra-estruturas previstas. Torna-se 

perceptível que, só após a fixação das bases e a aprovação dos melhoramentos fundiários de 

carácter colectivo (traçados e concepção geral) e depois de definidas as faixas de terreno 

necessária para a implantação das infra-estruturas se pode definir com rigor a delimitação das 

massas de repartição que servirão de base ao traçado dos novos lotes. Introduz-se também 

neste ponto um conceito fundamental nos projectos de emparcelamento e que resulta deste 

processo de delimitação precisa das massas: é o designado coeficiente de implantação de 

melhoramentos (CIM) (igualmente designado como coeficiente de redução - CR). Este 

coeficiente resulta da aplicação do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 384/88, de 25 de Outubro, em 

particular das determinações emanadas no seu ponto n.º 4, onde se pode ler “[…] A diferença 

de valor entre os terrenos que vierem a ser utilizados para melhoramentos fundiários de 

carácter colectivo e aqueles que forem desafectados de tal utilização será deduzida ou 

acrescida, proporcionalmente, a todos os beneficiários do emparcelamento. […]”. Isto significa 

que o CIM corresponde ao valor percentual a deduzir ou acrescentar ao valor dos terrenos de 

cada beneficiário do emparcelamento para efeitos do traçado dos novos lotes, dependente, 

respectivamente, da ampliação ou redução da área de terrenos a abranger pelas infra-

estruturas e/ou outros melhoramentos de carácter colectivo que resultarão da implementação 

do projecto; 
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c) Projecto dos novos lotes - uma vez estabelecidos os limites das massas de repartição, pode 

efectuar-se o traçado dos novos prédios, aplicando os critérios apresentados no artigo 12º do 

Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março. Para tal, deverão seguir-se as pretensões expressas 

pelos beneficiários nas actividades precedentes, em particular durante o primeiro período de 

exposição e reclamação, no qual se procede a este levantamento; em concreto, regista-se a 

informação relativa à localização desejada para o(s) seu(s) novo(s) prédio(s) e a todos os outros 

aspectos que puderem ser relevantes para o novo loteamento (divisão de compropriedades, 

atribuição de prédios contíguos para exploração conjunta, etc.). É, também, nesta altura que se 

concretiza a distribuição da reserva de terras através da incorporação destes terrenos nos 

prédios dos proprietários que entretanto se tenham candidatado à respectiva aquisição; 

d) Segundo período de exposição e reclamação - o artigo 13º do Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 

de Março, estabelece um novo período de exposição e reclamação correspondente à 

reclamação do projecto depois de terminada a sua elaboração. Durante este período, são 

submetidos à apreciação dos interessados, mediante exposição de todos os elementos do 

projecto (plano do novo loteamento, equivalência de valor entre os novos prédios e os 

anteriores, etc.), abrindo-se nova oportunidade para a apresentação de reclamações e recursos 

(Capítulo V, Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de Março); 

e) Aprovação do projecto pelos interessados (artigo 14º, Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de 

Março) - esta actividade marca a conclusão da elaboração do projecto, considerando-se 

aprovado no caso de obter “[…] a aceitação da maioria dos proprietários, arrendatários e 

titulares de direitos reais menores abrangidos ou aceitação de proprietários que, em conjunto, 

detenham mais de metade da área a emparcelar. […]”. Para isso, depois de decididas as 

reclamações e efectuadas as correcções a que houver lugar, é publicado um edital que dá 

conhecimento público das rectificações do projecto, cuja data de publicação determina um 

período final de 15 dias durante o qual os referidos beneficiários podem expressar a sua 

reprovação em relação ao projecto. Caso o projecto não seja aprovado, o artigo 15º prevê a 

possibilidade de efectuar modificações e de o submeter novamente à apreciação dos 

interessados. 

Finda esta etapa do processo de emparcelamento o projecto será submetido à apreciação da 

DGADR para emissão de parecer, o qual servirá de base para a aprovação do Governo e respectiva 

autorização para avançar para a etapa seguinte de Execução do Projecto. 

4.2.3. Execução do Projecto 

A Execução do Projecto compreende as obras e restantes trabalhos que conduzirão à 

concretização do projecto, nomeadamente: 
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a) Construção de obras e melhoramentos - corresponde a todas as actividades de construção 

de infra-estruturas e realização de melhoramentos fundiários, incluindo, sempre que tal se 

justifique, a realização dos processos de concurso para a adjudicação das obras. Esta 

actividade pressupõe igualmente o desenvolvimento de actividades de acompanhamento e 

fiscalização das obras para garantir o cumprimento das determinações expressas nos projectos 

de execução; 

b) Demarcação dos novos lotes - esta actividade consiste na concretização do projecto de novos 

lotes resultante da etapa de elaboração do projecto, através da implantação no terreno dos 

marcos de demarcação dos novos prédios; 

c) Titulação dos novos prédios - de acordo com o artigo 18º do Decreto-Lei n.º 103/90, de 22 de 

Março, uma vez concluída a execução do projecto, a DGADR deverá lavrar os documentos 

oficiais - autos - em relação a cada proprietário, que atestam a titularidade dos novos prédios, 

mencionando os bens que pertenciam a cada um, os que em substituição destes lhes ficam a 

pertencer e, ainda, os direitos, ónus e encargos que incidiam sobre os primeiros e são 

transferidos para os segundos. Estes documentos constituem prova bastante dos actos ou 

factos que deles constem, designadamente para efeitos de registo da aquisição dos prédios 

resultantes da remodelação predial a favor dos proprietários e para inscrição dos novos prédios 

nas respectivas matrizes em substituição das inscrições que caduquem. 

Uma vez concluída a obra, há lugar à criação de um sistema que garanta a gestão e conservação 

das obras pois, conforme expresso no n.º 1 do artigo 17º do Decreto-Lei n.º 384/88, de 25 de Outubro, 

“[…] A exploração e conservação das obras conexas do emparcelamento ficam a cargo dos 

beneficiários respectivos, sem prejuízo das atribuições conferidas por lei às autarquias locais e outros 

organismos públicos. […]”. Assim, segundo o n.º 2 do mesmo artigo, após a aprovação do projecto de 

emparcelamento, a DGADR terá a responsabilidade de promover a constituição de uma associação 

ou junta de agricultores que, em representação de todos os beneficiários, deverá assegurar a 

exploração e conservação das obras, salvo se estes deliberarem integrar-se numa associação de 

beneficiários já existente. 

4.3. Descrição das Actividades Desenvolvidas no Âmbito do Presente Projecto 

4.3.1. Início da Elaboração do Projecto 

A elaboração deste Projecto de Emparcelamento Rural foi autorizada na sequência da aprovação 

da candidatura apresentada pela EDIA, ao abrigo da Medida 4.1 do Programa Operacional Regional 

do Alentejo. O início da elaboração do projecto foi publicitado por edital da DGADR, de 20 de Abril de 

2007, no qual se informaram todos os interessados sobre a forma como iria decorrer o projecto de 

emparcelamento e sobre os aspectos legais que fundamentam as acções que se realizaram a partir 

de então. 
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4.3.2. Constituição dos Órgãos de Emparcelamento 

No seguimento do início formal do projecto, os beneficiários foram convocados por edital e por 

convocatória individual para uma reunião destinada, entre outros aspectos, à eleição dos seus 

representantes na Comissão de Trabalho e na Comissão de Apreciação, nos termos e para os efeitos 

dos Art.º 29º, 30º e 32º do Decreto-Lei n.º 103/90 de 22 de Março. A referida reunião, presidida pela 

EDIA, teve lugar no dia 21 de Maio de 2007, no auditório da COMOIPREL, em Moura. 

A Comissão de Trabalho do Perímetro de Emparcelamento dos Coutos de Moura ficou então 

composta pelos seguintes elementos: 

− Carlos Manuel Abraços Valente, em representação da Cooperativa Agrícola de Moura e 

Barrancos, CRL., e exerceu as funções de presidente desta Comissão; 

− Isabel Maria Soares Rodrigues, em representação da Empresa de Desenvolvimento e Infra-

estruturas do Alqueva; 

− António José Pé-Curto Ramos, Presidente da Junta de Freguesia de Santo Agostinho que 

mandatou o Sr. José Francisco Rodrigues Finha. Nas eleições autárquicas de 11 de Outubro de 

2009 foi substituído pelo Sr. Álvaro José Pato Azedo; 

− José António Linhas Roxas d’Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de S. João Baptista 

que mandatou o Sr. António Manuel Rodrigues Finha. Nas eleições autárquicas de 11 de 

Outubro de 2009 foi substituído pelo Sr. José Armelim Mendes Fialho. 

− Manuel Rubio Baleizão, representante dos proprietários, eleito na referida reunião; 

− Nuno Fernandes Garcia, representante dos proprietários, eleito na referida reunião. 

Na referida reunião de 21 de Maio de 2007 também foi eleito o Sr. António Miguel Rosado Barreto, 

enquanto representante dos beneficiários na Comissão de Apreciação deste perímetro. Na primeira 

reunião desta comissão aquele elemento assumiu as funções de presidente da Comissão de 

Apreciação, ao abrigo do nº 2 do artigo 32º do Decreto-Lei nº 103/90, de 22 de Março. 

4.3.3. Delimitação do Perímetro 

Esta actividade foi realizada pela Comissão de Trabalho, ao abrigo das suas competências (artigo 

31º do Decreto-Lei 103/90, de 22 de Março), tendo por referência os limites da Zona de Intervenção 

Proposta, apresentados no Estudo Prévio. A delimitação do perímetro foi efectuada sobre os 

ortofotomapas à escala 1:5 000 e posteriormente confirmada no terreno, tendo constituído a base para 

os trabalhos subsequentes. No decurso dos trabalhos de campo inerentes à classificação e avaliação 

de terras e benfeitorias foram realizados vários ajustes desses limites, tendo resultado um perímetro 

final com a área total de 4671,2 ha. Nesta delimitação foram considerados, tanto quanto possível, 
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elementos notáveis e facilmente identificáveis no terreno, procurando sempre abranger a totalidade 

dos prédios rústicos. 

Durante a segunda exposição pública do projecto de emparcelamento rural (Janeiro a Abril de 

2012) foi detectada a junção, em termos de matriz predial, de um prédio exterior ao perímetro com um 

prédio incluído no perímetro, situação, esta que teve que ser reflectida nos novos lotes. Em contacto 

com os proprietários, verificou-se também que algumas pequenas áreas incluídas no perímetro de 

emparcelamento pertencem a prédios cuja maior parte se encontra fora do perímetro de 

emparcelamento. Dado que se optou pela não alteração dos limites do perímetro de emparcelamento 

nessa fase do projecto, aquelas áreas não foram objecto de remodelação predial. 

4.3.4. Classificação e Avaliação de Terras e Benfeitorias 

A realização desta actividade foi da competência da Comissão de Trabalho (artigo 31º do Decreto-

Lei 103/90, de 22 de Março) e nela, classificou-se e avaliou-se o património fundiário de cada um dos 

beneficiários envolvidos (terrenos + benfeitorias), determinando o valor de base para a atribuição dos 

novos lotes; os terrenos foram classificados segundo a sua capacidade produtiva e tipo de 

aproveitamento e, por sua vez, as benfeitorias avaliaram-se pelo seu valor indemnizatório (artigo 8º, 

do Decreto-Lei nº 103/90, de 22 de Março). 

Foram identificadas seis classes de terra, cujas características e pontuação atribuída pela 

Comissão de Trabalho se encontram no Quadro 4-2. 

Quadro 4-2 – Características e pontuação das classes de terra. 

Classes Características Pontos/m2 

1ª Terrenos com elevada aptidão agrícola, planos ou com declives 
reduzidos, com elevados teores de argila, bem estruturados, profundos, 

sem pedregosidade e maioritariamente de cor escura. 

100 

2ª Terrenos com características semelhantes aos anteriores, ainda com boa 
aptidão agrícola, mas com menores teores de argila, com alguma 

pedregosidade (de dimensão reduzida) e com uma cor um pouco mais 
clara. 

95 

3ª Terrenos com aptidão agrícola, por vezes com algum declive, com 
menores teores de argila, maiores teores de calcário e menor 
profundidade que os anteriores e com alguma pedregosidade. 

87 

4ª Terrenos com fraca aptidão agrícola, por vezes com declives acentuados, 
com elevado teor de calcário (caliço), pouco profundos, com pedra solta 

abundante e de alguma dimensão e, em alguns casos, de difícil 
mecanização. 

65 

5ª Terrenos com aptidão agrícola muito reduzida, com declives muito 
acentuados, profundidade reduzida ou inexistente e, em geral, com 

muitos afloramentos rochosos. 

25 

6ª Terrenos sem aptidão agrícola, declivosos e rochosos. 15 



 

T60212-VOL1-REL-R1.DOC                                                                            DESCRIÇÃO DO PROJECTO 33 
 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

A classificação e a avaliação das benfeitorias abrangeu todas as benfeitorias que, pelo seu 

interesse económico e produtivo, a Comissão de Trabalho entendeu considerar para efeitos de troca 

ou para efeitos de indemnizações e compensações pecuniárias. Estas benfeitorias encontram-se 

discriminadas no Quadro 4-3. 

Quadro 4-3 – Benfeitorias objecto de classificação e avaliação. 

Culturas agrícolas 
permanentes Espécies florestais Estruturas fixas 

� Oliveiras 

� Árvores de 

fruto diversas 

� Vinha 

� Pinheiros mansos 

dispersos 

� Azinheiras dispersas 

� Sobreiros dispersos 

� Instalações agrícolas 

� Poços 

� Furos 

� Tanques 

� Charcas 

� Nascentes 

� Sistemas fixos de rega 

� Levadas 

� Bebedouros 

� Vedações 

� Muros 

� Sistemas eléctricos à 

parcela 

As benfeitorias foram identificadas e classificadas no terreno pela Comissão de Trabalho, tendo 

como suporte ortofotomapas à escala 1:2 000 e fichas de campo específicas. Posteriormente, as 

benfeitorias associadas a cada prédio rústico foram integradas numa base de dados, a partir da qual 

foram emitidos os Boletins de Benfeitorias para confirmação por parte dos proprietários, durante a 

primeira exposição pública para fixação das bases do projecto. 

4.3.5. Determinação da Situação Jurídica da Propriedade 

O desenrolar desta actividade, traduzida, entre outros aspectos, na criação e carregamento da 

correspondente base de dados, passou essencialmente pela concretização das seguintes acções: 

− tratamento dos dados referentes ao cadastro geométrico da propriedade rústica, tendo por base 

a informação digital produzida durante o Estudo Prévio; 

− recolha e tratamento de informação existente na repartição de Finanças de Moura e na 

Conservatória do Registo Predial de Moura; 

− realização de três períodos de inquérito directo aos proprietários (26 de Novembro de 2007 a 29 

de Fevereiro de 2008; 04 de Agosto e 08 de Outubro de 2008 e 30 de Janeiro e 18 de Abril de 

2012. 

Em qualquer um dos períodos de inquérito directo acima referidos, procurou-se, em conjunto com 

os proprietários, comprovar os dados relativos à propriedade, nomeadamente: 

− a posição geográfica do prédio (visualização de ortofotomapas, área dos prédios, etc.); 

− a denominação das propriedades; 
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− a verificação dos dados obtidos com documentos (certidões da Conservatória do Registo 

Predial, escrituras publicas, dados das finanças, etc.); 

− a comprovação da titularidade (cadernetas prediais, escrituras públicas, certidões da 

Conservatória do Registo Predial, etc.). 

Em resultado desta actividade foram constituídos os processos individuais de proprietário (em 

formato analógico) que contêm essencialmente os seguintes elementos: 

− ficha de proprietário; 

− ficha da respectiva situação predial; 

− ficha-resumo com a descrição sumária justificativa da aquisição/transmissão da propriedade 

para os respectivos titulares, com indicação da documentação de suporte existente; 

− cópias dos documentos de suporte, sempre que possível. 

Paralelamente foi criada a já referida base de dados onde se sintetizou toda a informação jurídica 

da propriedade (prédios e proprietários), recolhida durante a elaboração do projecto e constante 

daqueles processos individuais. Da análise desta base de dados é possível retirar, entre outros, os 

seguintes indicadores: 

− 66,9% dos prédios estão documentados com cópia da respectiva caderneta predial e 58,0% 

com cópia da respectiva certidão do registo predial; 

− 1,6% dos prédios encontram-se onerados com hipotecas e 0,5% com processos de penhora; 

− 1,9% dos prédios são objecto de usufruto e 5,2% estão abrangidos por contractos de 

arrendamento. 

4.3.6. Constituição da Reserva de Terras 

Segundo as indicações fornecidas pela DGADR não existem condições para a constituição de uma 

reserva de terras neste perímetro de emparcelamento rural. 

4.3.7. Descrição do Plano de Uso do Solo 

O plano de uso do solo constituiu um instrumento fundamental para a elaboração do projecto e para 

a sua futura implementação, embora possua as características de um instrumento meramente 

operativo associado ao Projecto, não tendo qualquer natureza regulamentar fora desse âmbito. 

Esta actividade iniciou-se pela análise da proposta de Plano de Uso do Solo elaborada na fase de 

Estudo Prévio. Aquela proposta teve por base o Plano Director Municipal (PDM) de Moura (aprovado 

pela Resolução do Conselho de Ministros nº 15/96, de 23 de Fevereiro, e alterado pela Resolução do 
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Conselho de Ministros nº 39/2000, de 30 de Maio, e pela Resolução do Conselho de Ministros nº 

27/2003, de 19 de Fevereiro) tendo sido elaborada sobre uma base cartográfica com um nível de 

pormenor superior à do PDM (escalas 1:2 000 e 1:5 000), com ajuste das manchas da Planta de 

Ordenamento daquele plano ao uso actual do solo e às directrizes de expansão do regadio do 

Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA), disponíveis na altura. Embora o PDM se 

encontre actualmente em fase de revisão, e após diligências efectuadas junto dos serviços 

competentes da Câmara Municipal de Moura, constatou-se que não existem ainda alterações ao nível 

do ordenamento e condicionantes com relevância na área do Projecto de Emparcelamento. Por outro 

lado, os contactos estabelecidos com a equipa técnica da Câmara Municipal de Moura responsável 

pela referida revisão do PDM permitem apontar para uma adequada integração do projecto nas 

orientações da autarquia. 

A proposta de plano de uso do solo foi seguidamente complementada e actualizada com as 

delimitações definitivas das áreas de regadio previstas no EFMA, nomeadamente os Blocos de Rega 

de Caliços - Machados e Caliços - Moura (gravítico e em pressão), disponibilizadas apenas durante a 

2ª fase de elaboração do projecto de emparcelamento rural. Os limites desses blocos de rega foram 

integrados na proposta de plano de uma forma criteriosa, ajustando pontualmente o limite das 

manchas entre si e em função da estrutura predial actual. 

Foram também integrados na proposta de plano os condicionamentos constantes no regulamento 

do Plano de Ordenamento das Albufeiras do Alqueva e Pedrógão (POAAP). Uma parte do perímetro 

de emparcelamento encontra-se dentro do território abrangido por este plano especial de 

ordenamento, mais precisamente na faixa de protecção do plano de água da albufeira de Pedrógão e 

na categoria de espaços de protecção complementar. De notar que estas áreas foram excluídas dos 

blocos de rega do EFMA. 

O trabalho de integração e análise levou à definição de 5 classes de espaços e respectivas 

subclasses, cujas características e grau de intervenção se descrevem no Quadro 4-4. De qualquer 

forma, estas orientações de intervenção respeitaram o mais possível as pretensões dos proprietários 

para a localização dos novos lotes, manifestadas durante a 1ª Fase do projecto de emparcelamento. 

Quadro 4-4 – Características das subclasses da Proposta de Plano de Uso do Solo e respectivo grau 
de intervenção. 

Subclasses Descrição 
Grau de Intervenção da Remodelação 

Predial e da Reconversão do Olival 

A1 

Áreas agrícolas abrangidas pelos Blocos de 

Rega de Caliços - Machados e Caliços – Moura 

(gravítico e em pressão) e onde o olival 

tradicional constitui a ocupação do solo 

dominante. 

Áreas com potencialidade para atingir o 

máximo resultado de concentração predial 

e maior taxa de reconversão do olival 

tradicional. 
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Subclasses Descrição 
Grau de Intervenção da Remodelação 

Predial e da Reconversão do Olival 

A2 
Áreas agrícolas não integradas em blocos de 

rega do EFMA e com ocupação actual diversa. 

Remodelação predial mais limitada, com 

resultados dependentes da flexibilidade de 

alteração do uso actual do solo; 

Reconversão do olival mais limitada, com 

resultados dependentes, sobretudo, da 

possibilidade de obtenção de rega 

individual. 

A3 

Áreas agrícolas de uso condicionado, excluídas 

dos blocos de rega do EFMA, denominadas de 

espaços de protecção complementar no Plano 

de Ordenamento das Albufeiras do Alqueva e 

Pedrógão (POAAP) e onde deve ser mantido o 

uso actual do solo. 

Remodelação predial muito limitada (por 

exemplo, pequenos acertos de extremas); 

Reconversão do olival muito limitada. 

AF1 
Áreas de montado de sobro e/ou azinho 

(plantações novas e consolidadas). 
Sem intervenção 

C1 

Áreas da estrutura biofísica fundamental que, 

de acordo com o PDM de Moura, se destinam a 

assegurar o funcionamento ecológico do 

território e nas quais devem ser excluídas as 

acções que ponham em risco a biodiversidade e 

o equilíbrio ecológico e implementadas acções 

de revalorização e reequilíbrio do coberto 

vegetal. 

Remodelação predial muito limitada (por 

exemplo, pequenos acertos de extremas); 

Reconversão do olival muito limitada. 

U1 

Espaços urbanizáveis pertencentes a prédios 

com áreas rústicas inseridas em outras 

subclasses. 

Sem intervenção 

A proposta de Plano de Uso do Solo foi colocada à consideração da Comissão de Trabalho, tendo 

sido validada por todos os elementos da Comissão. 

Através do cruzamento do Plano de Uso do Solo com o cadastro geométrico e com a classificação 

de terras foi possível determinar a área e pontuação que cada proprietário possui em cada subclasse 

de uso do solo, e dessa forma optimizar o processo de atribuição dos novos lotes, procurando que 

estes estejam adaptados às diferentes possibilidades de intervenção e desenvolvimento do perímetro 

de emparcelamento. A informação obtida apresenta-se de forma agregada no Quadro 4-5. 
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Quadro 4-5 – Indicadores estruturais das subclasses de uso do solo. 

Subclasses de 

uso do solo 
N.º de proprietários N.º de prédios Área (ha) 

Pontuação 

(classificação de terras) 

A1 464 939 2 597,2 2.357.660.721 

A2 442 1077 1 825,2 1.604.206.691 

A3 38 76 81,5 72.439.503 

AF1 20 27 109,1 92.119.309 

C1 31 50 12,3 10.881.243 

U2 6 5 1,9 693.480 

4.3.8. Períodos de Exposição Pública e Fixação das Bases do Projecto 

Nos termos dos Artigos 11º e 38º do Decreto-Lei nº 103/90, de 22 de Março, e com vista à fixação 

das bases do projecto, procedeu-se à primeira exposição pública, a qual decorreu, numa primeira 

fase, entre 04 de Agosto e 17 de Setembro de 2008 e, numa segunda fase (citação por edital), entre 

25 de Agosto e 08 de Outubro de 2008. Ambas as fases foram publicitadas através de editais, nos 

quais se informavam os proprietários dos prédios rústicos abrangidos pelo perímetro de 

emparcelamento, bem como os titulares dos direitos, ónus e encargos que sobre eles impendem, do 

prazo, dos locais e dos horários de atendimento destinados à consulta dos elementos expostos, 

explicitando-se igualmente os procedimentos a adoptar relativamente às reclamações que 

entendessem apresentar. 

Previamente a esta exposição, e mediante carta registada com aviso de recepção, enviaram-se a 

cada um dos proprietários os respectivos elementos individuais, nomeadamente o Boletim Individual 

de Proprietário (prédios, áreas e classes de terra), o Boletim de Benfeitorias e uma Nota Explicativa 

dos boletins anteriores. Estes elementos foram acompanhados de uma notificação, na qual se 

indicava o período e o local de atendimento, os procedimentos a seguir para a apresentação de 

eventuais reclamações e os documentos a apresentar pelos proprietários por forma a completar a 

investigação da situação jurídica da propriedade. 

Durante a exposição foram atendidos 328 proprietários, o que corresponde a uma taxa de 

presenças da ordem dos 43%. Estes proprietários representavam, no entanto, 57% dos prédios 

rústicos e 65% da área total do perímetro de emparcelamento. 

A Comissão de Apreciação deste perímetro apenas recebeu uma reclamação durante esta primeira 

exposição pública. Esta reclamação foi indeferida e dizia respeito aos critérios de classificação dos 

terrenos. Foi formulada de forma tão genérica que não era, de facto, susceptível de implicar 



 

T60212-VOL1-REL-R1.DOC                                                                            DESCRIÇÃO DO PROJECTO 38 
 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

correcções nos elementos expostos. Em relação a esta decisão da Comissão de Apreciação, não 

houve a interposição de recurso. 

A declaração de fixação das bases deste projecto foi efectuada através da Portaria nº 21/2012, de 

24 de Janeiro, de S. Ex.º o Senhor Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 

publicada no Diário da República, 1ª série, Nº17, de 24 de Janeiro de 2012. Esta portaria foi objecto 

da Declaração de Rectificação nº 8/2012, de 6 de Fevereiro, da Presidência do Conselho de Ministros, 

publicada no Diário da República, 1ª série, Nº26, de 6 de Fevereiro de 2012. 

Terminada a elaboração dos novos lotes, e nos termos do artigo 38º e para os fins do artigo 37º do 

Decreto-Lei nº 103/90, de 22 de Março, foram submetidos à apreciação e eventual reclamação por 

parte dos interessados os seguintes elementos: 

− plano cartográfico do novo loteamento e dos melhoramentos fundiários previstos; 

− indicação numérica da equivalência de valor entre os novos prédios e os anteriores; 

− representação cartográfica das superfícies sobre as quais ficam a incidir ónus, encargos e 

posições contratuais transferidos dos anteriores prédios; 

− projectos de melhoramentos fundiários e rurais de carácter colectivo com incidência nas 

condições sociais e económicas das populações da zona. 

A correspondente exposição pública foi realizada nas instalações da Cooperativa Agrícola de Moura 

e Barrancos e nas instalações da Systerra em Cascais (local preferencial para os proprietários 

residentes na área da grande Lisboa) e decorreu, numa primeira fase, entre 30 de Janeiro e 14 de 

Março de 2012 e, numa segunda fase (citação por edital), entre 05 de Março e 18 de Abril de 2012. 

Ambas as fases foram publicitadas através de editais, nos quais se informavam os proprietários dos 

prédios rústicos abrangidos pelo perímetro de emparcelamento, bem como os titulares dos direitos, 

ónus e encargos que sobre eles impendem, do prazo, dos locais e dos horários de atendimento 

destinados à consulta dos elementos expostos, explicitando-se igualmente os procedimentos a 

adoptar relativamente às reclamações que entendessem apresentar. 

Previamente a esta exposição, e mediante carta registada com aviso de recepção, enviaram-se a 

cada um dos proprietários os Boletins Individuais de Proprietário (prédios/lotes, áreas e classes de 

terra), referentes à situação actual e aos novos lotes propostos. Estes elementos foram 

acompanhados de uma notificação, na qual se indicava o período e os locais de atendimento e os 

procedimentos a seguir para a apresentação de eventuais reclamações. 

Durante esta segunda exposição pública, compareceram 444 proprietários, o que corresponde a 

uma taxa de presenças da ordem dos 58,3%. Estes proprietários representam, no entanto, 71,6% dos 

novos lotes e 83,2% da área total dos proprietários. 
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Os resultados da apreciação dos novos lotes por parte dos proprietários encontram-se expressos 

no Quadro 4-6, a partir dos quais é possível apontar um potencial de aprovação do projecto bastante 

positivo, tendo em vista a realização futura da terceira e última exposição pública do projecto e os 

objectivos que lhe estão associados. Com efeito, nos termos do artigo 14º do Decreto-Lei nº 103/90, 

de 22 de Março, entende-se que não aprovam o projecto aqueles que expressamente o declararem no 

prazo correspondente à última exposição pública do projecto. 

Quadro 4-6 – Resultados da apreciação dos novos lotes durante a segunda exposição pública do 
projecto. 

Apreciação dos Lotes 
Proprietários Área dos proprietários 

N.º % ha % 

Potencial de 
aprovação do 

projecto 

Concordância com os lotes 289 37,9 2271,97 49,7 

Decisão a comunicar mas que não 
ocorreu no período legal para o efeito 151 19,8 1316,96 28,8 

Não comparência na exposição mas 
com a situação predial a manter-se 
inalterada 

218 28,6 442,64 9,7 

Sub-total 658 86,4 4031,57 88,2 

Reclamações/Recursos indeferidos 6 0,8 226,67 5,0 

Não comparência na exposição e com a situação 
predial a ter sido alterada 98 12,9 312,21 6,8 

Sub-total 104 13,6 538,88 11,8 

TOTAL 762 100,0 4570,45 100,0 

Durante esta segunda exposição foram apresentadas à Comissão de Apreciação 22 reclamações, 

relacionadas fundamentalmente com a localização dos novos lotes. Estas reclamações tiveram a 

seguinte decisão por parte da referida comissão: 2 deferimentos, 7 indeferimentos e nas restantes 13 

extinguiu-se o objecto da reclamação, em resultado da alteração da proposta de novos lotes de 

acordo com as pretensões dos proprietários, antes da decisão final daquela comissão. Relativamente 

a um dos indeferimentos também se extinguiu o objecto da reclamação, dado que o proprietário 

vendeu os prédios correspondentes ao lote sobre o qual tinha apresentado a reclamação. 

Posteriormente, e em função do sentido das decisões da Comissão de Apreciação, 4 proprietários 

endereçaram recursos ao Director Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, os quais foram todos 

indeferidos. Estes proprietários possuem 3,5% dos novos lotes e representam cerca de 3,9% da área 

total dos novos lotes. 

Conforme estabelecido no artigo 14º do Decreto-Lei nº 103/90, de 22 de Março, finda a elaboração 

do projecto, depois de decididas as últimas reclamações, será dado conhecimento público de que o 
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mesmo se encontra em condições de ser aprovado pelos interessados, mediante a publicação e 

fixação de um Edital que marca o início do terceiro (e último) período de exposição. Nos casos em que 

a legislação impõe o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o projecto só deverá ser 

submetido à aprovação dos interessados após a Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável ou 

condicionalmente favorável e feitas as correcções a que houver lugar, nos termos das já referidas 

Normas para a Elaboração de Projectos de Emparcelamento Integral da Iniciativa das Autarquias ou 

dos Particulares, publicadas pelo ex-IHERA (actual DGADR). Este é o caso do presente estudo e, 

dessa forma, a terceira exposição só ocorrerá após a conclusão do processo de AIA e da emissão da 

respectiva DIA. 

Durante a terceira exposição, o mapa final do projecto deverá estar exposto, pelo menos, durante 

quinze dias para consulta e apreciação por parte de todos os interessados e será aberta a 

possibilidade de estes declararem expressamente a sua discordância em relação ao projecto. Como já 

foi referido, entende-se que não aprovam o projecto aqueles que expressamente o declararem no 

prazo correspondente à última exposição pública do projecto. 

4.3.9. Aspectos essenciais a considerar na execução do Projecto 

Durante a elaboração do projecto foi possível observar que a situação de referência para o traçado 

dos novos lotes se foi alterando de forma significativa com o desenrolar do tempo. No período 2007-

2012, a transferência anual de prédios rústicos foi, em média, da ordem dos 2-2,5%, ocorrendo estas 

transferências, de um modo geral, sem a necessária comunicação à entidade responsável pela 

elaboração do projecto e, em vários casos, sem a actualização da informação existente na Repartição 

de Finanças de Moura ou na Conservatória do Registo Predial de Moura. Por outro lado, no mesmo 

período de tempo, foi visível uma dinâmica de plantação de novos olivais de regadio da ordem dos 60 

ha/ano. 

Estas dinâmicas de alteração da situação actual são susceptíveis de retirar coerência ao desenho 

dos novos lotes em algumas zonas do perímetro, dependendo o seu impacte do maior ou menor 

tempo que passar até à execução das obras associadas ao presente projecto. 

De igual modo, muitos dos novos lotes que foram traçados com base na intenção, por parte dos 

respectivos proprietários, de procederem à reconversão dos seus olivais, poderão perder a sua 

coerência espacial se o enquadramento financeiro que vier a ser criado para a reconversão do olival 

se revelar desmobilizador das intenções daqueles proprietários. 

As características do perímetro de emparcelamento rural dos Coutos de Moura, com destaque para 

a grande extensão de olival (quase 70% da área total), criam, só por si, uma elevada exigência técnica 

e financeira, tanto na elaboração do projecto, como sobretudo na sua execução no terreno. Os riscos 

acima referidos aumentam essa exigência e obrigam a uma adequada avaliação e à definição do 

enquadramento mais favorável ao normal desenrolar das obras. 
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4.4. Infra-Estruturas do Projecto 

4.4.1. Considerações Gerais 

A futura irrigação de uma parte significativa dos Coutos de Moura a partir do Empreendimento de 

Fins Múltiplos de Alqueva (Sub-Sistema do Ardila) constitui um importante factor de desenvolvimento 

da região, uma das medidas essenciais e prementes para a revitalização deste espaço agrícola. Neste 

contexto, o Emparcelamento Rural constitui um instrumento privilegiado para ultrapassar os actuais 

estrangulamentos, permitindo, através da reorganização predial que lhe é inerente, criar condições de 

excelência para a implementação de uma rede racional de rega colectiva, viabilizando dessa forma a 

expansão do regadio, e para a necessária reconversão agrícola produtiva da zona. Para além disso, 

os objectivos de desenvolvimento para a zona, podem traduzir-se em diferentes funções do território o 

que exige, desde logo, a compatibilização, em termos de uso do solo, destas diferentes funções. A 

resolução dos actuais estrangulamentos estruturais e infra-estruturais é também fundamental para 

criar condições para uma mais correcta utilização do solo. 

Salienta-se que, o projecto de execução do Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura 

consiste numa reorganização predial e irá contemplar as seguintes actividades associadas ao 

projecto: 

− reabilitação da rede viária; 

− reabilitação da rede de drenagem; e 

− reconversão do olival tradicional em olival intensivo de regadio. 

Chama-se à atenção para o facto de que parte da área afecta ao Emparcelamento dos Coutos de 

Moura irá ser regada, conforme referido anteriormente, sendo nesta área que se prevê a reconversão 

do Olival tradicional antigo em novo Olival intensivo de regadio. No entanto, como referido 

anteriormente, no presente EIA, não será efectuada a análise da rede de rega, já que esta ainda não 

se encontra projectada e será alvo de estudo futuro (Projecto de Execução e Estudo de Impacte 

Ambiental).  

4.4.2. Reorganização Predial (Projecto dos Novos Lotes) 

Esta é a componente central do projecto em análise e destina-se a melhorar as condições técnicas 

e económicas das explorações agrícolas através da redução ou eliminação dos inconvenientes 

provocados pela excessiva fragmentação e dispersão da propriedade rústica. Esta intervenção 

permite igualmente efectuar a correcção da configuração geométrica dos prédios rústicos, hoje em dia 

com índices demasiado elevados da proporção largura: comprimento. 

No traçado dos novos lotes foi considerado um conjunto significativo de informação gráfica e 

alfanumérica de suporte, nomeadamente: 
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− ortofotomapas; 

− limite do perímetro; 

− cadastro predial actual e dados relativos à situação jurídica da propriedade; 

− classificação de terras; 

− localização das benfeitorias; 

− classes e subclasses de uso do solo e respectivas orientações de intervenção; 

− faixas de ocupação dos novos caminhos agrícolas; 

− massas de repartição, que consistem nas áreas úteis de terrenos disponíveis para a distribuição 

dos novos lotes, delimitadas pelas infra-estruturas e por outros elementos de diversa natureza 

(linhas de água, zonamentos de caracter particular, etc.); 

− preferências dos proprietários relativamente à localização dos novos lotes e à reconversão do 

olival tradicional. 

As pretensões dos proprietários quanto à localização futura dos novos lotes constituíram um dos 

elementos essenciais na definição da nova estrutura predial. A recolha destas pretensões processou-

se a dois níveis distintos: 

− por um lado, a um nível mais geral, envolvendo a Comissão de Trabalho deste perímetro na 

indicação de zonas com diferentes níveis de intensidade em termos de reorganização predial 

(traduzidas nas subclasses de uso do solo); 

− por outro lado, a um nível individual, através do contacto directo com os proprietários durante a 

primeira exposição pública para fixação das bases do projecto (Agosto a Outubro de 2008). 

Neste segundo nível, a recolha das pretensões fez-se através de inquéritos específicos para o 

efeito, nos quais cada proprietário indicava as suas preferências para a localização dos novos lotes. 

Estas preferências foram integradas na base de dados do projecto e expressaram-se de diferentes 

formas, nomeadamente: 

− indicação das massas de repartição preferidas; 

− concentração junto a determinados prédios; 

− conservação de determinados prédios por razões especiais (prédios únicos, prédios com casas 

de habitação, com olivais recentes, com investimentos PRODER, etc.); 

− concentração junto a determinados proprietários (por exemplo, familiares ou rendeiros, 

promovendo o designado emparcelamento de exploração); 
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− definição dos novos lotes por forma a facilitar a partilha dos terrenos em heranças futuras. 

É de salientar, no entanto, que a base de dados apenas contém pretensões de 301 proprietários 

(cerca de 39% do total), embora representem cerca de 60% da área total do perímetro. Os restantes 

proprietários, ou não manifestaram nenhum tipo de pretensões, ou não compareceram à primeira 

exposição pública para fixação das bases do projecto, período durante o qual foram recolhidas estas 

pretensões. 

A atribuição dos novos lotes regeu-se pelos critérios gerais especificados no artigo 12º do Decreto-

Lei nº 103/90, de 22 de Março, nomeadamente: 

− concentração da área dos terrenos de cada proprietário no menor número possível de prédios; 

− criação de prédios de formas regulares e com acesso que favoreçam as condições técnicas e 

económicas de exploração; 

− aproximação, tanto quanto possível às actuais sedes das explorações. 

Foram ainda definidos critérios específicos que reflectiram as características e os diferentes graus 

de intervenção ao nível da reorganização predial associados às subclasses de uso do solo, com 

especial enfâse para as diferenças entre as zonas sujeitas a beneficiação pelo EFMA e zonas que se 

manterão em regime de sequeiro. 

Em termos globais, e em consequência de uma redução de aproximadamente 34% no número de 

prédios, cada proprietário passará a dispor na situação futura (com emparcelamento) de uma média 

de 6 ha, repartidos por 2 prédios. É de salientar ainda que a área média por prédio regista um 

aumento de cerca de 50%, sendo este um dos aspectos mais evidentes dos resultados globais 

atingidos com a reorganização predial. 

A nova estrutura predial integra 1332 lotes, 762 proprietários (Quadro 3-1), inseridos em 91 massas 

de repartição. 

As instruções técnicas para a demarcação dos prédios terá como referência o quadro legal em vigor 

nesta matéria, composto pelo Despacho 63/MPAT/95, nos termos do n.º 4 do art.º 15º do 

Regulamento do Cadastro Predial, aprovado pelo Decreto-lei n.º 172/95, de 18 de Junho, e que incide, 

fundamentalmente, sobre as características dos marcos a utilizar e sua colocação. 

Os marcos a utilizar deverão ser em betão, com secção 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 (Figura 4-2). 
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Figura 4-2 – Esquema de colocação dos marcos. 

Para cada marco a colocar está definida a respectiva numeração, localização geográfica de 

implantação e a sinalização a efectuar. 

A metodologia definida para a implantação dos marcos no terreno visa garantir a sua colocação 

exacta e rigorosa, mediante apoio topográfico simultâneo, de forma que a cada marco se encontre 

associada a uma coordenada exacta e com a devida ligação à Rede Geodésica Nacional (RGN). O 

resultado deste trabalho irá ser a base do novo cadastro geométrico da propriedade rústica na área do 

perímetro de emparcelamento. 

Paralelamente à demarcação dos prédios decorrerá o processo de titulação desses mesmos 

prédios através da emissão dos respectivos autos de propriedade, com base no enquadramento legal 

definido nos art.º 18º e 19º do Decreto-lei n.º 103/90, de 22 de Março. 

Esta actividade consiste na emissão. Em relação a cada um dos 762 proprietários envolvidos, do 

documento oficial que comprova a titularidade do(s) respectivo(s) novo(s) prédio(s) tendo como base 

os elementos recolhidos durante a fixação das bases do projecto relativamente à situação predial 

actual (escrituras, registos, matrizes, etc.). 

4.4.3. Rede Viária 

A implementação de um projecto de emparcelamento proporciona uma melhoria e crescimento das 

explorações agrícolas beneficiadas, dado o aumento da dimensão da propriedade, com uma esperada 

intensificação agrícola. Deste modo, torna-se necessária a existência de uma rede de caminhos 

adequada a essa nova realidade agrícola, e que por si só seja factor de promoção do desenvolvimento 

na zona de intervenção. 

No âmbito do anteprojecto de infra-estruturas foi efectuada uma análise da situação actual da rede 

viária existente, constatando-se que a rede de caminhos 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 
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caminhos agrícolas suficientes, não se propondo aqui a criação de novos caminhos mas apenas a 

melhoria de alguns já existentes. 

Assim, a constituição dessa rede viária passará, sobretudo, pela reabilitação e reformulação da 

actual rede de caminhos de modo a assegurar o fácil e rápido acesso e escoamento de meios de 

transporte, máquinas e equipamentos agrícolas a todas as parcelas do perímetro. 

A reabilitação e reformulação da actual rede de caminhos é necessária se se considerar que: 

− a grande maioria dos caminhos agrícolas existentes apresentam limitações de transitabilidade, 

sobretudo nos períodos mais chuvosos, por não possuírem um perfil transversal favorável e 

estruturas que permitam o escoamento da água; 

− os caminhos agrícolas existentes correspondem geralmente a simples faixas de passagem e de 

serventia às diferentes propriedades, sem qualquer tratamento específico ao nível da fundação 

e pavimentação; 

− em alguns dos caminhos não existe qualquer tipo de travessia das linhas de água, sendo esta 

feita a vau, tornando, em períodos chuvosos, quase impossível a passagem de máquinas 

agrícolas, ou outro tipo de veículos. 

Com base na rede de caminhos existentes, foi proposta uma rede que permite satisfazer os 

seguintes objectivos: 

− estabelecer uma rede de ligação entre o perímetro de emparcelamento e os aglomerados 

populacionais da região; 

− minimizar a interferência dos caminhos com as parcelas agrícolas nas zonas de pequena 

propriedade e as parcelas com olival, seleccionando e adaptando os caminhos já existentes; 

− estabelecer uma rede de caminhos que permita o acesso, em condições adequadas, aos 

prédios beneficiados; 

− criar condições para que a circulação de veículos não seja condicionada, em determinadas 

épocas do ano, pelo atravessamento de linhas de água ou deficientes condições de drenagem. 

Assim, estabeleceu-se uma rede viária que inclui as estradas nacionais e municipais existentes, e 

alguns caminhos agrícolas já existentes e que serão alvo de intervenção. 

Relativamente às principais limitações ao nível da rede viária, estas dizem respeito á inexistência 

de fundação e pavimento, à falta de drenagem e, por vezes, à reduzida largura das faixas. Assim, a 

intervenção a efectuar passa, pelo seguinte: 

− definição de faixas com uma largura compatível com as secções transversais inerentes aos 

tipos de caminho e às características da drenagem previstas; 
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− 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. 

Prevê-se ainda a construção de passagens hidráulicas para assegurar a drenagem e o cruzamento 

com valas e linhas de água, a construção de serventias, plataformas para cruzamento de veículos, e 

nós de ligação a outros caminhos existentes. 

Assim, para a rede viária, foram considerados três tipos de caminhos agrícolas, em função do 

serviço previsto: 

− Caminhos agrícolas principais (15,78 km, distribuídos por cinco caminhos) – que permitem a 

penetração na área de intervenção proposta a partir das estradas nacionais e/ou municipais 

existentes; 

− Caminhos agrícolas secundários (33,5 km, distribuídos por 20 caminhos) – que permitem o 

acesso às diferentes manchas e parcelas agrícolas; 

− Acessos locais terciários (28,2 km) – que permitem o acesso às diferentes parcelas agrícolas.  

Apresentam-se seguidamente as principais características dos caminhos agrícolas principais: 

− Caminho CP 1 (com um desenvolvimento de 1,97 km) – caminho com início na EN 255, 

próximo do núcleo urbano de Moura e termina num caminho camarário existente com 

orientação Sul-Norte, que faz a ligação ao Lagar do Juiz e à Horta da Vargem. Os caminhos a 

reabilitar têm um desenvolvimento no sentido Este-Oeste. Permite a ligação de Moura a várias 

habitações dispersas que se desenvolvem ao longo deste. Permite a ligação das parcelas na 

zona Norte do perímetro de emparcelamento.  

− Caminho CP 2 (com um desenvolvimento de 5,69 km) – caminho com início numa ponte sobre 

a ribeira de Brenhas, junto a Moura na zona da Quinta de Santa Justa, que se pode dividir em 

duas partes distintas. A primeira, com sentido Oeste-Este-Sul, que termina na EN258 junto à 

Coutada. A segunda parte inicia-se nessa estrada nacional, no mesmo local, desenvolvendo-se 

no sentido Norte-Sul-Oeste passando à zona do Pomar Pinta Barris e termina na EN255-1. 

Permite a ligação das parcelas na zona Este do perímetro de emparcelamento.  

− Caminho CP 3 (com um desenvolvimento de 2,09 km) – caminho com início na EN255 perto da 

Atalaia Gorda desenvolvendo-se para Este e depois para Norte até entroncar no CM 1038. 

Permite a ligação das parcelas na zona Sul do perímetro de emparcelamento. 

− Caminho CP 4 (com um desenvolvimento de 2,96 km) – caminho com início na EN386 cerca de 

1 km a jusante da derivação para a fábrica dos Pisões, desenvolvendo-se no sentido Norte-Sul 
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até a um caminho a reabilitar, previsto no Projecto de Execução dos Blocos de Caliços-

Machados, junto ao Monte das Sesmarias. Atravessa a ribeira do Vale do carvão. Permite a 

ligação das parcelas na zona Sudoeste do perímetro de emparcelamento. 

− Caminho CP 5 (com um desenvolvimento de 3,07 km) – caminho com início no CM 1080 na 

zona das Baronesas. Pode também ser dividido em dois troços. O primeiro termina junto à 

EN258 na zona das Baronesas. A segunda parte inicia-se nessa estrada nacional, no mesmo 

local, desenvolvendo-se no sentido Noroeste-Sudeste até terminar na EN386, próximo do início 

do CA 4. Permite a ligação das parcelas na zona Oeste do perímetro de emparcelamento. 

Apresentam-se seguidamente as principais características dos caminhos agrícolas secundários: 

− Caminho CS1 (com um desenvolvimento de 1,17 km) – caminho com início no CP1, passando 

próximo da Horta da Vargem e termina num caminho camarário existente com orientação Sul-

Norte, que faz a ligação ao Lagar do Juiz e à Horta da Vargem. O caminho a reabilitar tem um 

desenvolvimento no sentido Sul-Noroeste. Permite a ligação das parcelas na zona Norte do 

perímetro de emparcelamento. 

− Caminho CS2 (com um desenvolvimento de 1,35 km) – caminho com início no CP1, passando 

perto da Quinta da Esperança e terminando no fim da zona de emparcelamento, na zona da 

Atalaia. Tem um desenvolvimento no sentido Sul-Norte, permitindo a ligação das parcelas na 

zona Norte do perímetro de emparcelamento. 

− Caminho CS3 (com um desenvolvimento de 2,49 km) – caminho com início no CP2, perto da 

ribeira de Brenhas, passando na zona de Pitas e terminando junto ao Monte do Alvarinho. Tem 

um desenvolvimento no sentido Sul-Norte, permitindo a ligação das parcelas na zona Nordeste 

do perímetro de emparcelamento. 

− Caminho CS4 (com um desenvolvimento de 1,81 km) – caminho com início e fim no CP2, a 

norte da EN258, desenvolvendo-se na zona da Calçadinha e de Vale do Torrado. Tem um 

desenvolvimento no sentido Sudoeste-Nordeste e depois Sul, permitindo a ligação das parcelas 

na zona Nordeste do perímetro de emparcelamento. 

− Caminho CS5 (com um desenvolvimento de 1,85 km) – caminho com início e fim no CP2, a 

norte da EN258, passando pela Atalaia Magra. Tem um desenvolvimento no sentido Norte-Sul e 

depois Este, permitindo a ligação das parcelas na zona Este do perímetro de emparcelamento.  

− Caminho CS6 (com um desenvolvimento de 2,01 km) – caminho com início no CP2, a sul da 

EN258, passando pelo Monte da Coitada e terminando na EN258. Tem um desenvolvimento no 

sentido Oeste-Este e depois Norte, permitindo a ligação das parcelas na zona Este do perímetro 

de emparcelamento. 
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− Caminho CS7 (com um desenvolvimento de 1,52 km) – caminho com início e fim no CP2, a sul 

da EN258, com início junto à Coutada passando pelo Pomar Barris e terminando junto à ribeira 

de Brenhas. Tem um desenvolvimento no sentido Norte-Sul, permitindo a ligação das parcelas 

Este do perímetro de emparcelamento. 

− Caminho CS8 (com um desenvolvimento de 1,03 km) – caminho com início no CM1038, 

terminando na linha de caminho-de-ferro. Tem um desenvolvimento no sentido Oeste-Este, 

permitindo a ligação das parcelas na zona Sudeste do perímetro de emparcelamento. 

− Caminho CS9 (com um desenvolvimento de 0,67 km) – caminho com início num caminho 

existente que deriva da EN255-1, terminando junto a um monte existente. Tem um 

desenvolvimento no sentido Norte-Sul, permitindo a ligação das parcelas na zona Sudoeste do 

perímetro de emparcelamento. 

− Caminho CS10 (com um desenvolvimento de 1,25 km) – caminho com início num caminho 

principal previsto no “Projecto de Execução de Caliços-Machados” perto do reservatório da 

Atalaia previsto no mesmo projecto, junto à Atalaia Gorda. Tem um desenvolvimento no sentido 

Sul-Norte, terminando junto ao CM1038, permitindo a ligação das parcelas na zona Sul do 

perímetro de emparcelamento. 

− Caminho CS11 (com um desenvolvimento de 1,54 km) – com início num caminho principal 

previsto no “Projecto de Execução de Caliços-Machado” perto do Monte das Sesmarias, a 

Oeste da EN255. Tem um desenvolvimento no sentido Norte-Sul, terminando no limite da zona 

a emparcelar.  

− Caminho CS12 (com um desenvolvimento de 2,70 km) – caminho com início no CP4, permite o 

atravessamento do Barranco do Vale do Carvão e da Ribeira de Torrejais terminando na 

EN255. Tem um desenvolvimento no sentido Sudoeste-Nordeste, permitindo a ligação das 

parcelas na zona Sul do perímetro de emparcelamento. 

− Caminho CS14 (com um desenvolvimento de 2,38 km) – caminho com início na EN386 com 

desenvolvimento no sentido Noroeste-Sudeste, e depois Sudeste-Noroeste terminando 

novamente na EN386, permitindo a ligação das parcelas na zona Sul do perímetro de 

emparcelamento. 

− Caminho CS15 (com um desenvolvimento de 1,54 km) – caminho com início na EN386 com 

desenvolvimento no sentido Noroeste-Sudeste, e depois Norte, terminando numa estrada 

urbana junto a Moura, permitindo a ligação das parcelas na zona Sul do perímetro de 

emparcelamento. 

− Caminho CS16 (com um desenvolvimento de 2,92 km) – caminho com início no CP5 permite o 

atravessamento da ribeira de Torrejais utilizando uma ponte já existente, a jusante dos Pisões, 
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passando depois pelo barranco da Lei do Coito terminando já em Moura. Tem um 

desenvolvimento no sentido Sudoeste-Nordeste, permitindo a ligação das parcelas na zona 

Sudoeste do perímetro de emparcelamento. 

− Caminho CS17 (com um desenvolvimento de 0,98 km) – caminho com início no CS16, 

passando na zona da Ladeira Branca, e terminando na EN258 junto à zona urbana de Moura. 

Tem um desenvolvimento no sentido Sudoeste-Nordeste, permitindo a ligação das parcelas na 

zona Sudoeste do perímetro de emparcelamento. 

− Caminho CS18 (com um desenvolvimento de 2,29 km) – caminho com início no CP5 passando 

perto da Horta de Torrejais atravessando a EN258 na zona das Baronesas e terminando no 

CM1080. Tem um desenvolvimento no sentido Sul-Norte, permitindo a ligação das parcelas na 

zona Oeste do perímetro de emparcelamento. 

− Caminho CS19 (com um desenvolvimento de 1,55 km) – caminho com início num caminho 

existente, junto à EN258, com desenvolvimento no sentido Sul-Norte, e depois Este, passando 

na zona do Lagar dos Torrejais, terminando numa estrada urbana dentro de Moura. Permite a 

ligação das parcelas na zona Oeste do perímetro de emparcelamento. 

− Caminho CS20 (com um desenvolvimento de 1,46 km) – caminho com início no CM1080 e fim 

junto à ribeira das Roncas, desenvolvendo-se a Norte desta estrada municipal, permite o 

atravessamento da ribeira das Roncas. Tem um desenvolvimento no sentido Sul-Norte e depois 

Este, permitindo a ligação das parcelas na zona Oeste do perímetro de emparcelamento. 

− Caminho CS21 (com um desenvolvimento de 1,02 km) – caminho com início numa estrada 

municipal junto a Moura (que faz a ligação ao Lagar do Juiz), desenvolvendo-se no sentido 

Sudoeste-Noroeste, terminando junto à zona do Funchal, permitindo a ligação das parcelas na 

zona Noroeste deste perímetro. 

Descrevem-se de seguida as principais características dos perfis transversais preconizados 

segundo a hierarquização da rede de caminhos proposta. 

− Caminhos agrícolas principais – adoptou-se uma faixa de rodagem com largura igual a  

4,8 m, ladeado por bermas direitas com 0,30 m, resultando uma plataforma com 5,4 m. A faixa 

de rodagem será revestida com betuminoso. Nos troços em escavação será adoptada valeta 

larga em terra, excepto em situações pontuais com declives superiores a 5% em que será 

adoptada valeta revestida a betão; 

− Caminhos agrícolas secundários – adoptou-se uma faixa de rodagem com largura igual a 3,0 

m, que já incluem as bermas direitas, resultando uma plataforma com a mesma largura. Quer a 

faixa de rodagem quer as bermas serão revestidas apenas com revestimento superficial duplo. 
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Nos troços em escavação será adoptada valeta larga em terra, excepto em situações pontuais 

com declives superiores a 5% em que será adoptada valeta revestida a betão; 

− Acessos locais terciários – que serão apenas faixas de terreno entre os lotes, públicas, não 

se prevendo a execução de perfis.  

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, permitindo deste modo 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 o que permitirá o 

cruzamento de veículos pesados. 

No que diz respeito à constituição de pavimento, definida de acordo com a funcionalidade exigida 

ao caminho, propõe-se a seguinte: 

− Caminhos agrícolas principais – o pavimento será constituído por camada de desgaste com 

AC14SURF35/50 (BB) e com espessura de 0,05 m, rega de impregnação com emulsão 

betuminosa, base em agregado britado de granulometria extensa com granulometria 0/31,5, 

com 0,20 m de espessura, sub-base em agregado britado de granulometria extensa 0/31,5, com 

espessura mínima de 0,20 m, e camada de leito de pavimento constituídos por solos 

seleccionados compactados a 95% do Proctor normal (CBR≥10%). 

− Caminhos agrícolas secundários – o pavimento será constituído por revestimento superficial 

duplo, base em agregado britado de granulometria extensa com granulometria 0/31,5, com 0,20 

m de espessura, sub-base em agregado britado de granulometria extensa 0/31,5, com 

espessura mínima de 0,20 m, e camada de leito de pavimento constituídos por solos 

seleccionados compactados a 95% do Proctor normal. 

− Acessos locais terciários – que serão apenas faixas de terreno entre os lotes, públicas, não 

se prevendo a constituição de pavimentos. 

Em ambos os tipos de caminhos agrícolas (principais e secundários), a inclinação transversal do 

pavimento deverá ser de 3,0%. O solo de fundação deverá ser compactado a 95% do Proctor normal. 

Nas faixas de alargamento e nas zonas dos caminhos em mau estado, deverá executar-se um 

saneamento com profundidade média, que se considerou ser da ordem de 0,5 m. Nestas faixas, a 

camada de leito será também constituída por solos seleccionados provenientes das manchas de 

empréstimo seleccionadas. 



 

T60212-VOL1-REL-R1.DOC                                                                            DESCRIÇÃO DO PROJECTO 51 
 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

Para os acessos locais terciários não se prevê a execução de terraplanagens, prevendo-se 

apenas a 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. 

Salienta-se que a rede viária será dotada de um sistema de drenagem transversal (passagens 

hidráulicas ou aquedutos) e longitudinal (valas e valetas) que terá como objectivo a circulação de 

veículos em condições de segurança, fluidez, comodidade e economia, independentemente das 

condições climatéricas que ocorram. No Quadro 4-7 apresentam-se as principais características das 

passagens hidráulicas a construir nos caminhos agrícolas principais. 

Quadro 4-7 – Principais características das passagens hidráulicas a construir nos caminhos agrícolas 
principais. 

Caminho 
  
  

Qp 
T=5 anos 

(m3/s) 

Qp 
T= 10 anos 

(m3/s) 

PH 
  

(identificação) 

PH 
T= 10 anos 

(tipo) 

Tipo de 
secção  

  

Dimensões 
Φ (mm)/ LxH 

(m2) 

CP1 

- - AQ CP1.1 T. serventia circular 300 

0.09 0.11 AQ CP1.2 T.I circular 600 

0.01 0.01 AQ CP1.3 T.I circular 600 

0.02 0.02 AQ CP1.4 T.I circular 600 

0.17 0.23 AQ CP1.5 T.I circular 600 

0.15 0.20 AQ CP1.6 T.I circular 600 

0.05 0.06 AQ CP1.7 T.I circular 600 

CP2 

0.42 0.55 AQ CP2.1 T.II circular 800 

0.15 0.19 AQ CP2.2 T.I circular 600 

0.26 0.34 AQ CP2.3 T.II circular 800 

0.28 0.36 AQ CP2.4 T.II circular 800 

1.08 1.42 AQ CP2.5 T.III rectangular 1,50 x 1,00 

0.53 0.70 AQ CP2.6 T.III rectangular 1,50 x 1,00 
- - AQ CP2.7 T.I circular 600 

0.26 0.34 AQ CP2.8 T.II circular 800 
- - AQ CP2.9 T.serventia circular 300 

0.27 0.35 AQ CP2.10 T.II circular 800 
- - AQ CP2.11 T.I circular 600 

0.08 0.10 AQ CP2.12 T.I circular 600 

0.01 0.02 AQ CP2.13 T.I circular 600 

0.04 0.06 AQ CP2.14 T.I circular 600 
- - AQ CP2.15 T.I circular 600 

0.05 0.07 AQ CP2.16 T.I circular 600 

0.28 0.36 AQ CP2.17 T.II circular 800 

0.07 0.10 AQ CP2.18 T.I circular 600 

0.08 0.11 AQ CP2.19 T.I circular 600 
5.88 7.44 AQ CP2.20 T.VII rectangular 2,50 x 1,80 

0.04 0.05 AQ CP2.21 T.I circular 600 
CP3 - - AQ.CP3.1 T. serventia circular 300 
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Caminho 
  
  

Qp 
T=5 anos 

(m3/s) 

Qp 
T= 10 anos 

(m3/s) 

PH 
  

(identificação) 

PH 
T= 10 anos 

(tipo) 

Tipo de 
secção  

  

Dimensões 
Φ (mm)/ LxH 

(m2) 

0.73 0.95 AQ.CP3.2 T.III rectangular 1,50 x 1,00 

0.70 0.91 AQ.CP3.3 T.III rectangular 1,50 x 1,00 

0.04 0.06 AQ.CP3.4 T.I circular 600 
- - AQ.CP3.5 T.I circular 600 
- - AQ.CP3.6 T.I circular 600 
- - AQ.CP3.7 T. serventia circular 300 

CP4 

- - AQ.CP4.1 T. serventia circular 300 

5.17 6.51 AQ CP4.2 T.VII ** rectangular 2,0 x 1,4  
- - AQ CP4.3 T.I circular 600 

0.54 0.70 AQ CP4.4 T.III rectangular 1,50 x 1,00 
- - AQ CP4.5 T.I circular 600 

0.19 0.24 AQ CP4.6 T.I circular 600 

0.42 0.55 AQ CP4.7 T.II circular 800 

4.24 5.41 AQ CP4.8 * * * 

CP5 

0.07 0.09 AQ CP5.1 T.I circular 600 

0.08 0.11 AQ CP5.2 T.I circular 600 

0.06 0.08 AQ CP5.3 T.I circular 600 
- - AQ CP5.4 T.I circular 600 

0.24 0.31 AQ CP5.5 T.II circular 800 

0.02 0.02 AQ CP5.6 T.I circular 600 

0.05 0.05 AQ CP5.7 T.I circular 600 

0.22 0.29 AQ CP5.8 T.I circular 600 
- - AQ CP5.9 T.I circular 600 

0.07 0.09 AQ CP5.10 T.I circular 600 

* aqueduto previsto no Projecto de Execução da Rede de Drenagem dos Caliços-Machados ( 2,0 x 1,4 m2) 
** a reperfilar no âmbito do projecto de drenagem 

Apresenta-se no Anexo 7 os perfis transversais tipo de cada uma das categorias de caminhos a 

intervencionar, bem como as tabelas com as características das passagens hidráulicas a construir nos 

caminhos agrícolas secundários e acessos locais terciários. 

4.4.4. Rede de Drenagem 

O objectivo principal de uma rede de drenagem é o de eliminar o excesso de água resultante das 

precipitações que é, para as nossas condições climáticas, o factor condicionante e, 

complementarmente contribuir para escoar os caudais excedentes da rega. 

Com as intervenções propostas para a rede de drenagem pretende-se assegurar: 

− uma capacidade de vazão para o caudal de ponta de cheia com um período de retorno de 2 

anos, sendo feita uma análise caso a caso para avaliar da necessidade de considerar o caudal 

de ponta com período de retorno de 5 anos; 
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− a possibilidade de diferentes proprietários poderem estabelecer o seu sistema de drenagem, 

sem dependerem da associação com terceiros, ou seja todas as propriedades devem ter 

acesso à rede de drenagem;  

− o “transporte” dos caudais sólidos afluentes ao sistema; 

− prevenção de processos erosivos que possam afectar de forma significativa os solos marginais, 

eventualmente com recurso a técnicas de engenharia biofísica, se viável, ou estruturas 

específicas. 

A caracterização das condições de drenagem da zona a intervencionar teve como base os 

seguintes elementos: 

− Carta Complementar de Solos de Portugal, à escala 1:25 000, do ex-SROA, a partir das quais 

se identificaram as características hidropedológicas das principais unidades de solos que 

ocorrem na área a beneficiar; 

− “Estudo de caracterização de solos e esboço de aptidão das terras para o regadio, à escala 

1:25 000 na área a beneficiar como o empreendimento de fins múltiplos de Alqueva (DSRNAH – 

Divisão de solos, 2003), a partir do qual se retiraram informações relativamente à espessura, 

textura, estrutura e porosidade drenável dos solos identificados; 

− Informação topográfica em formato digital, à escala 1: 5 000 (Fornecida pela EDIA), a partir da 

qual se produziram as cartas hipsométrica e de declives. 

O cruzamento de toda esta informação disponível permitiu definir e delimitar as áreas com 

problemas de drenagem interna e externa. 

As intervenções na rede de drenagem tiveram em consideração a tipologia das linhas de água, 

entendendo-se para o efeito: 

− Tipo 1 - cursos de água principais de 2ª ordem desde que tenham 50 km2 ou mais de bacia 

hidrográfica; 

− Tipo 2 - cursos de água principais de 2ª ordem, ou superior, cujas áreas das bacias 

hidrográficas sejam inferiores a 50 km2; 

− Tipo 3 - cursos de água não incluídos no “Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos 

Cursos de Água de Portugal” (DGRAH, 1981) e valas colectivas existentes. 

Tendo por base a caracterização exaustiva efectuada às linhas de água, que atravessam a zona de 

incidência do projecto, as “Orientações para a Elaboração de Projectos de Drenagem dos Blocos de 

Rega do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva” e o “Contributo para as Cláusulas Técnicas 

para Intervenção nas Linhas de Água dos Blocos de Rega do Empreendimento de Fins Múltiplos de 
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Alqueva, de 15 de Dezembro de 2008”, foram efectuados os necessários estudos hidrológicos e 

hidráulicos, com vista ao apuramento das intervenções a efectuar. 

No Quadro 4-8 apresenta-se um resumo das áreas das bacias hidrográficas das diferentes linhas 

de água que constituem a rede de drenagem do Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura, 

cuja localização se apresenta no Desenho 3 incluído no Volume 2 do EIA. No caso de linhas de água 

que têm continuidade, apresenta-se a área da bacia no limite do perímetro. 

Quadro 4-8 – Rede de drenagem, identificação das linhas de água e tipo de intervenção. 

Designação Tipologia Tipo de Intervenção 

Área 
da 

Bacia 
(km2)* 

Comprimento 
da linha de 
água (km)* 

Área da bacia 
hidrográfica no 
perímetro (km2) 

Ribeira de Brenhas 1 
Limpeza de linhas de água do 
tipo 1 (remoção de resíduos) 67,1 27,0 68,50 

Ribeira de Torrejais 2 Limpeza 13,7 9,0 11,61 

Barranco do Vale do Carvão 2 Reperfilamento e Limpeza 14,9 9,0 8,90 

Barranco do Vale da Parra 3 --- --- --- 1,36 

Barranco dos Falcões 3 Reperfilamento e Limpeza --- --- 2,52 

Ribeira das Roncas 3 Reperfilamento --- --- 1,59 

Barranco Lei do Coito 3 Reperfilamento --- --- 1,18 

Barranco do Meio 3 --- --- --- 0,99 

Barranco Vale de Figueiras 3 --- --- --- 0,54 

Barranco dos Caliços 3 --- --- --- 2,31 

Barranco da Merendeira 3 --- --- --- 1,15 

*de acordo com o índice hidrográfico 

Tendo em consideração o trabalho de campo, verificou-se não ser necessário proceder à abertura 

de novas valas, preconizando-se, como principais medidas de intervenção, a limpeza e o 

reperfilamento de algumas das linhas de água existentes. Assim, ao nível da drenagem, prevêem-se 

as seguintes intervenções: 

− Reperfilamento – será necessário efectuar o reperfilamento de algumas linhas de água no 

sentido de aumentar a sua capacidade de vazão de modo a comportarem os caudais de 

projecto, corrigir o perfil longitudinal mediante escavação, para que as velocidades de 

escoamento se mantenham baixas, corrigir o perfil longitudinal, em zonas muito escavadas, 

mediante a construção de degraus de contenção que contribuam para o depósito de sedimentos 

a montante dessas obras e, também, a redução das velocidades de escoamento; 

− Limpeza – será necessário efectuar limpeza nas linhas de água em que não se verifique 

nenhuma das situações nos pontos anteriores mas cujo estado de manutenção não permita o 

escoamento adequado das águas, apesar de a sua secção ser considerada suficiente para os 

caudais de projecto. 
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As intervenções de carácter biofísico e/ou paisagístico aplicadas no presente projecto descrevem-

se como se segue: 

− Limpeza e desobstrução de linhas de água. Este tipo de acções implica a 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 efectuado 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. A eliminação do revestimento vegetal dos taludes 

aumenta a velocidade de escoamento que, para determinados limiares, poderá resultar no 

agravamento da acção dos agentes erosivos, arrastando elevadas quantidades de sedimentos, 

de montante para jusante, provocando o assoreamento das linhas de água, passagens 

hidráulicas, pontões e pontes, e dando origem a inundações dos terrenos adjacentes.  

− Intervenções de recuperação de margens das linhas de água. Esta acção será levada a 

cabo na margem de trabalho das linhas de água sujeitas a reperfilamento. Na fase inicial dos 

trabalhos de reperfilamento das linhas de água, na margem de trabalho utilizada para a 

movimentação de máquinas pesadas, a camada superficial do solo constituída por terra vegetal 

será removida e armazenada em pargas, em locais planos e bem drenados, preferencialmente 

no interior do estaleiro (ou, na sua impossibilidade, em zonas adjacentes aos locais de onde foi 

retirada), para posterior utilização nas acções de recuperação biofísica. Após a conclusão dos 

trabalhos de reperfilamento deverá proceder-se ao espalhamento da terra vegetal previamente 

armazenada em pargas, de modo uniforme numa faixa de 2,0 m de largura ao longo das 

margens intervencionadas. 

Com esta acção pretende-se incentivar a recolonização da vegetação ribeirinha com espécies 

autóctones através da utilização da capacidade de regeneração natural dos solos decapados. Deste 

modo, evitam-se as sementeiras que potenciam os riscos de contaminação genética e a introdução de 

espécies exóticas. 

Importa referir que só se considera existir galeria ripícola ao longo de uma linha de água quando 

estiver presente o estrato arbóreo. O grau de conservação da galeria ripícola varia de baixo a elevado 

consoante a estrutura, densidade e riqueza específica apresentadas. 

Na sua ausência e, portanto, apenas com vegetação herbácea ou com canavial, a galeria ripícola é 

considerada inexistente. 
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No Desenho 3 incluído no Volume 2 do EIA apresenta-se a implantação geral da rede de 

drenagem, apresentando-se no Anexo 7 os desenhos tipo de obras de arte previstas executar no 

âmbito da rede de drenagem. 

Assim, a nível da drenagem do Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura, propõe-se 

intervir em cerca de 13 km (Quadro 4-9), especificada nos tipos seguintes: 

Quadro 4-9 – Rede de drenagem proposta. 

Designação Tipologia Tipo de Intervenção Desenvolvimento 
(km) 

Ribeira de Brenhas 1 Limpeza de linhas de água do tipo 1 2,40 

Ribeira de Torrejais 2 Limpeza 3,53 

Barranco do Vale do Carvão 2 
Reperfilamento 0,64 

Limpeza 3,50 

Barranco dos Falcões 3 
Reperfilamento  1,73 

Limpeza 0,03 

Ribeira das Roncas 3 Reperfilamento 0,65 

Barranco Lei do Coito 3 Reperfilamento 0,48 

TOTAL - - 12,96 

Salienta-se que relativamente à ribeira de Torrejais, que se encontra incluída na zona do 

perímetro de protecção para a concessão de água mineral denominada “Pisões-Moura” (Portaria n.º 

329/2007, de 15 de Março), a Comissão de Acompanhamento do Emparcelamento tomou a decisão 

de não interferir em todo o troço da linha de água incluindo na zona alargada de protecção, face ao 

parecer recebido do Concessionário de Pisão-Moura (Mineraqua Portugal) (Anexo 1 incluído no 

Volume 3) que relata a sua preocupação de que as obras de emparcelamento possam afectar 

irreversivelmente a qualidade e a quantidade dos recursos hidrominerais desta concessão, informando 

que tinha sido desencadeado o procedimento junto ao Ministro da Economia, Inovação e 

Desenvolvimento visando a proibição na zona alargada do perímetro de protecção das actividades 

proibidas na zona intermédia. Pelo que a ribeira de Torrejais será apenas sujeita a limpeza no troço a 

jusante da zona alargada de protecção de água mineral até à Horta do Botas. 

4.4.5. Reconversão do Olival Tradicional 

Na concepção do projecto de emparcelamento rural, a reconversão do olival tradicional assumiu-se 

desde o início como uma das intervenções decisivas para o sucesso do projecto e para a sua efectiva 

concretização no terreno. Nesse sentido, as intenções dos proprietários relativamente à reconversão 

do olival constituíram um importante elemento orientador da elaboração dos novos lotes. 

Para uma prévia aferição destas intenções, os proprietários foram directamente inquiridos durante a 

primeira exposição pública do projecto de emparcelamento rural (Agosto a Outubro de 2008), sobre a 

sua vontade de reconverterem o olival tradicional. Os resultados obtidos encontram-se no 
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Quadro 4-10 sendo visível um elevado interesse na reconversão do olival, por parte dos proprietários 

que compareceram à exposição. Este interesse foi maioritariamente dirigido para as áreas de regadio 

(apenas 13 proprietários queriam reconverter o olival se não fossem abrangidos pelo regadio) mesmo 

não sendo conhecidas na altura as áreas concretas a beneficiar com o regadio. 

Quadro 4-10 – Resultados do inquérito às intenções de reconversão do olival durante a primeira 

exposição pública do projecto de emparcelamento rural. 

Interesse na 

reconversão do 

olival tradicional 

Proprietários 

(nº) 

Proprietários 

(%) 

Área de olival 

tradicional (ha) 

Área de olival 

tradicional (%) 

SIM 206 62,8 1592,759 82,8 

NÃO 122 37,2 330,232 17,2 

Total 328 100,0 1922,991 100,0 

A área de olival tradicional possuída pelos proprietários que nesta primeira exposição pública 

manifestaram interesse na reconversão do olival, correspondia a 55% da área total de olival tradicional 

do perímetro de emparcelamento. Este dado permitiu apontar para a existência de boas perspectivas 

para uma significativa reconversão do olival tradicional dos Coutos de Moura, exigindo porém um 

esforço acrescido de contacto com todos os proprietários do perímetro. 

Nesse sentido, no início da segunda fase do projecto de emparcelamento rural (Outubro de 2010 a 

Janeiro de 2011) os proprietários voltaram a ser contactados para confirmarem o seu interesse na 

reconversão do olival. Este contacto com os proprietários teve como base um inquérito individualizado 

onde, além da referida confirmação, se procurou igualmente caracterizar a estrutura das explorações 

agrícolas de cada proprietário, a sua caracterização socioeconómica, a avaliação das possibilidades 

de financiamento dos investimentos e as formas preferenciais de escoamento dos produtos a obter no 

perímetro de emparcelamento. Esta informação foi conjugada com a obtida durante a primeira 

exposição pública do projecto de emparcelamento rural, constituindo um critério importante na 

elaboração dos novos lotes. 

Posteriormente, durante a segunda exposição pública do projecto de emparcelamento rural (Janeiro 

a Abril de 2012) e perante os novos lotes propostos, foi reconfirmado o interesse dos proprietários na 

reconversão do olival tradicional. 

Os resultados obtidos apontam para uma área total de reconversão de 1343,6 ha (maioritariamente 

em regadio), distribuída por 275 parcelas de olival (lote inteiro ou parte de lote), pertencentes a 145 

proprietários. 

Salienta-se que as áreas de reconversão do olival encontraram-se a cargo dos proprietários e 

estão dependentes da atribuição de fundos comunitários, pelo que a área total de reconversão do 
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olival (cerca de 1300 ha), prevista no actual projecto poderá não se concretizar. Na Figura 4-3 

apresenta-se a localização das áreas previstas para a reconversão do olival. 

 

Figura 4-3 – Localização das áreas previstas para a reconversão do olival tradicional.  

O novo olival que se propõe instalar irá respeitar os mais recentes desenvolvimentos na cultura que 

têm permitido, quer em Portugal quer em Espanha fazer crescer significativamente as produtividades 

alcançadas e a respectiva rentabilidade. Como traços mais marcantes pretende-se: 

1. Diminuir ao mínimo o período improdutivo da plantação, procurando obter umas primeiras 

colheitas precoces e significativas; 

2. Obter a máxima produção, que o meio ambiente permita, para o que é necessário um adequado 

desenho de plantação e o emprego das técnicas culturais mais modernas e eficazes; 

Legenda

Localização das áreas previstas para a reconversão do olival

Reconverção do Olival 1.º Ano

Reconverção do Olival 2.º Ano

Limite da Área de Emparcelamento

Área de Estudo (Envolvente de 200 m à área de Emparcelamento)
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3. Conservar os recursos naturais utilizados, nomeadamente o solo, reduzindo as perdas por 

erosão; 

4. Conseguir que a cultura seja mecanizável, possibilitando uma produção com custos baixos, 

para a qual será necessário obter árvores cuja estrutura seja adaptável ao tipo de máquina de 

colheita existente no mercado actualmente, embora sem que este objectivo afecte a fisiologia 

das árvores. 

No Quadro 4-11 apresentam-se as principais características técnicas dos novos olivais propostos. 

Face às características e produtividades da maioria dos actuais olivais dos Coutos de Moura, a 

instalação do novo olival intensivo surge como uma opção rentável, do ponto de vista económico, 

embora apresente um período de recuperação do capital relativamente longo (17- 19 anos). A 

rentabilidade deste investimento revela-se bastante consistente face a alterações dos custos de 

investimento, embora seja bastante sensível a diminuições do preço de venda e a aumentos dos 

custos de produção. 

Quadro 4-11 – Principais características técnicas dos novos olivais propostos. 

Modelo de 

exploração 

� 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. 

Variedades 

� 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). 

Compasso 

� 7*5 m; 

� 286 oliveiras /ha; 

� Orientação Norte-Sul preferencial; 

� Em zonas com risco de encharcamento as linhas de oliveiras ficam em 

camalhões. 

Rega 

� A água será proveniente do EFMA; 

� Rega totalmente automatizada; 

� Tubagens principais e secundárias enterradas; 

� Porta-gotejadores em polietileno, Ø 20*17.7 mm; 

� Gotejadores autocompensantes de 2.2 l/hora; 

� Estação de filtragem. 
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Investimento 

inicial 

� Eliminação de vegetação, Ripagem cruzada, Despredrega, Gradagem, Marcação 

e Tutoragem, Abertura de covas, Plantação (plantas em saco), Protectores de 

tronco, Sistema de rega; 

� Valor médio previsto – 3500 €/ha. 

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, 

considerou-se que a reconversão do olival irá ocorrer em dois anos: cerca de 611 ha no primeiro ano e 

732 ha no segundo. 

4.5. Fase de Construção 

4.5.1. Estaleiros e Zonas de Depósitos de Inertes 

Para a execução da obra de implementação do projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura 

será necessário montar um estaleiro principal. Complementarmente serão criadas outras zonas de 

apoio à obra de menor dimensão em pontos estratégicos, de acordo com a programação prevista para 

o desenvolvimento da obra. 

A área afecta a cada estaleiro incluirá uma zona para instalação de contentores para apoio à obra 

(oficinas) e instalações sanitárias, uma zona para parqueamento de máquinas e uma zona de depósito 

de materiais, tais como inertes. O fornecimento dos materiais referidos será feito por tranches, de 

acordo com a evolução das obras, de modo a diminuir a área de armazenamento. No estaleiro 

principal serão ainda instalados os contentores que servirão de escritório/sala de reuniões. 

A determinação dos locais interditos à instalação de estaleiro encontra-se definida no Desenho 24 

incluído no Volume 2 do EIA onde serão considerados os seguintes critérios: 

Interdita – incluíram-se nesta classe os pontos de água e respectivo raio envolvente de 60 m; áreas 

afectas ao património e envolvente 30 m; linhas de água (cabeceiras de linhas de água da REN) e 

envolvente 10 m à rede hidrográfica da área em estudo; charcas e albufeiras; áreas regadas através 

de pivôs; culturas permanentes; montados; habitats naturais; Marcos Geodésicos (envolvente 15 m); e 

território artificializado. Nestas zonas é interdita a instalação de estaleiros, manchas de empréstimo e 

a deposição de terras sobrantes; 

Muito Condicionada – incluíram-se nesta classe as áreas abrangidas pelos restantes ecossistemas 

da REN. Nestas áreas não deverá ser instalada qualquer área de estaleiro, mancha de empréstimo ou 

de deposição de inertes, a não ser que tal seja imprescindível ao projecto e não exista qualquer outra 

alternativa. Caso se verifique a inevitabilidade de utilização destas áreas, o empreiteiro ficará sujeito à 

aplicação de medidas compensatórias dos valores afectados, bem como da reposição da situação 

inicial após o fim das obras; 
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Condicionada – Incluíram-se nesta classe as áreas abrangidas pelo regime de RAN (Reserva 

Agrícola Nacional) excluindo as coincidentes com as culturas permanentes, áreas de montado e áreas 

regadas com pivôs. Nas áreas consideradas como condicionadas deverá ser restringida a actividade 

de instalação de estaleiros, manchas de empréstimo ou deposição de inertes aos casos em que não 

existam áreas não condicionadas próximas adequadas ao objectivo, devendo tal necessidade ser 

justificada pelo empreiteiro. Após o fim da fase de construção, os estaleiros ou áreas de deposição de 

inertes nestas áreas deverão ser desactivadas e retiradas do local, bem como a reposição da situação 

inicial; 

Não Condicionada – incluíram-se nesta classe todas as áreas não abrangidas pelas classes 

anteriores. A instalação de estaleiros e manchas de deposição de inertes nestas áreas não é 

condicionada pelas figuras de ordenamento consideradas, mas não dispensa a aplicação de todas as 

medidas de minimização de impactes ambientais aplicáveis. 

Caberá ao empreiteiro a apresentação de uma proposta de localização de estaleiro que será 

aprovada pelas entidades competentes e pelo Dono da Obra, devendo cumprir os requisitos 

ambientais impostos para esta empreitada, devendo o Empreiteiro repor a situação inicial do terreno. 

No Desenho 24 incluído no Volume 2 do EIA serão indicadas as zonas nas quais não foram 

identificadas condicionantes à localização de estaleiro. 

4.5.2. Obras a Executar 

Na programação das obras será feita uma adequada coordenação e encadeamento entre as 

diversas componentes de intervenção do Projecto de Emparcelamento Rural Integrado dos Coutos de 

Moura. De uma forma genérica, a obra irá iniciar-se com a execução das infra-estruturas (caminhos, 

drenagem e rega), seguindo-se a implantação da nova estrutura predial e depois os trabalhos de 

reconversão do olival, que dado a sua especificidade biológica, decorre sobretudo nos meses de 

Junho a Dezembro. Estima-se que todas as obras decorram num prazo total de 27 meses. 

Os trabalhos de implantação dos marcos poderão iniciar-se quase em simultâneo com a 

implantação das infra-estruturas, dado que os trabalhos a desenvolver não apresentam dependência 

entre si e podem decorrer em paralelo. No entanto, será útil coordenar espacialmente os trabalhos de 

implantação dos marcos com as obras de reconversão do olival. Recomenda-se que a implantação 

dos marcos se inicie nas zonas que não serão objecto de reconversão do olival. Os lotes objecto de 

reconversão apenas deverão ser demarcados após a implantação dos novos olivais. Desta forma, 

evitam-se situações de deslocamento ou até destruição dos novos marcos, que podem ocorrer devido 

às movimentações da maquinaria. 

Por fim ressalvam-se alguns factores que podem condicionar a programação temporal das obras: 
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− a possibilidade de ocorrência de períodos de encharcamento dos terrenos, principalmente nos 

meses de Novembro a Abril; 

− a necessidade de adequada articulação com os proprietários no sentido de agilizar o acesso a 

todos os locais de obra, sobretudo nas situações em que existem culturas temporárias nos 

terrenos, vedações, gado, etc.; 

− a necessidade de adequada articulação com os proprietários na época da colheita da azeitona, 

uma vez que nessa altura o tráfego de pessoas e maquinaria no campo aumenta 

consideravelmente. 

Neste contexto, no Quadro 4-12 indica-se a movimentação geral de terras prevista durante a fase 

de construção. 

Quadro 4-12 – Movimentação geral de terras. 

 Escavação (m3) Aterro (m3) Reutilização de 
materiais (m3) 

Materiais a depósito  
(m3) 

Rede viária 206 322 159 107 39 096 167 226 

Rede de drenagem 12 701 0 2 540 10 161 

TOTAL 219 023 159 107 41 636 177 387 

As terras resultantes das escavações irão ser aplicadas nos vários aterros necessários executar, 

sempre que o material assim o possibilite, e as sobrantes irão ser transportadas para depósitos 

definitivos, que durante o decorre da obra terão que ter a necessária aprovação ambiental. 

Para uma melhor percepção das obras a executar apresenta-se em seguida um conjunto de 

fotografias relativas às obras em perímetros no país que já foram sujeitos a emparcelamento. 

 

 

 

 

MOVIMENTAÇÃO GERAL DE TERRAS PARA 

REGULARIZAÇÃO 
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EXECUÇÃO DE VALAS DE DRENAGEM 

EXECUÇÃO DE CAMINHOS 
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4.5.2.1. Obras a Executar na Reconversão do Olival 

Na Figura 4-4 apresenta-se a sequência de operações que se propõe venha a ser seguida na 

instalação dos olivais na área de Emparcelamento dos Coutos de Moura. 

 

Figura 4-4 – Etapas da Reconversão do Olival. 

De seguida descrevem-se as acções mencionadas necessárias para a reconversão do Olival. 

Em primeiro lugar proceder-se-á à eliminação da vegetação existente, lenhosa ou herbácea, 

sendo que parte mais significativa será constituída por olival antigo. 

A instalação das árvores requer uma maior intervenção de maquinaria de mobilização do solo que a 

vegetação herbácea. Assim, consideramos necessário ser efectuada uma sub-solagem (ripagem) a 

uma profundidade de 80 cm. Se possível esta sub-solagem deverá ser efectuada em duas direcções 

perpendiculares (ripagem cruzadas). 

Apenas nos casos de terrenos excessivamente argilosos, a sub-solagem dupla poderá ser 

eliminada, já que o seu efeito desaparecerá passados 2 a 3 anos em consequência dos processos de 

agregação e desagregação de este tipo de solos de alta plasticidade nos ciclos Verão-Inverno de 

secagem e humidificação. Será apenas depois destes 2 a 3 anos que raízes das plantas explorarão 

mais de 2 m de cada lado da linha. 

Após a eliminação da maior parte das raízes lenhosas e de uma boa descompactação e arejamento 

do solo em geral, dever-se-á proceder a uma despredrega das zonas necessárias, por se ter 

provocado um afloramento de pedras à superfície durante a realização dos trabalhos de mobilização e 

de eliminação da vegetação arbórea e arbustiva. 
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Seguidamente dever-se-á efectuar uma passagem cruzada com grade de discos de forma a 

deixar a superfície uniforme. 

A marcação realizar-se-á (com a utilização de GPS ou de uma estação total) mediante a execução 

de umas linhas mestras perpendiculares entre si, cada 6 ou 7 filas, totalmente independentes, sendo a 

sua finalidade não permitir a acumulação de erros ao longo do processo de plantação. 

Depois desta operação proceder-se-á à marcação dos locais interiores ao reticulado através da 

utilização de um cabo não extensível, em que se localizarão, à distância entre árvores fixada, as 

marcas que indicarão a posição definitiva das árvores no terreno. O cabo deverá sempre manter-se 

em posição horizontal para evitar eros nos terrenos com declive. 

Durante o processo de marcação proceder-se-á à colocação de tutores no solo, sempre do 

mesmo ao lado da linha (esquerda ou direita). 

As covas para a plantação serão abertos com enxada ou com broca, segundo o que a 

consistência do solo permitir. 

A plantação será realizada colocando a planta, em cada cova já aberta, mas transplantando 

sempre o torrão original. A parte superior do torrão deverá ficar uns 15 cm abaixo do nível do solo. 

Procede-se seguidamente à fixação da planta ao tutor, atando-as com tiras de material têxtil 

plástico, suficientemente largo para não provocar o aparecimento de feridas por roçar no tronco. 

Deverão ser utilizados tutores com 2 m de altura do qual cerca de 50 cm ficarão enterrados. Quando a 

plantação tiver 3 a 4 anos e sempre antes de se começar a vibrar os troncos na colheita dever-se-ão 

retirar os tutores do terreno. 

A instalação da rega deverá ser efectuada simultaneamente com a plantação. As tubagens porta 

gotejadores serão instaladas superficialmente ao longo das filas de árvores cuja separação entre 

plantas, dentro das linhas é de 5 metros. As tubagens principais e secundárias deverão ser 

enterradas. A dotação de rega será de 2.925 m3/ha/ ano na plena produção. 

4.5.3. Recuperação Biofísica e Paisagística 

As zonas que vierem a ser afectadas temporariamente pela empreitada e que não estão 

directamente relacionadas com o projecto irão ser sujeitas a recuperação biofísica e paisagística de 

acordo com as directrizes expostas nos Requisitos Ambientais para a Recuperação das Áreas 

Intervencionadas incluído no SGA (Anexo 6 incluído no Volume 3 do EIA). 

O referido documento fornece as directrizes para a requalificação das zonas intervencionadas, 

sendo o empreiteiro responsável por apresentar o respectivo plano de recuperação das áreas 

afectadas pela empreitada de acordo com as áreas que vier a utilizar. 
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À partida, as zonas a serem recuperadas serão as dos estaleiros, as de depósito de materiais 

inertes e as zonas adjacentes a todas as obras que vierem a ser executadas. 

4.5.4. Materiais e Energias 

Para a generalidade das actividades envolvidas na fase de construção será necessário a utilização 

de diversos tipos de materiais de construção civil, nomeadamente, saibro, betão, brita de diferentes 

granulometrias, areia de diferentes granulometrias, ferro, tijolos, chapas de aço, estacas de madeira 

de pinho não tratado, etc.. 

Os principais tipos de energia utilizada, na fase de construção, correspondem a motores de 

combustão a gasóleo das máquinas e veículos afectos à obra. 

4.5.5. Efluentes, Resíduos e Emissões 

Na fase de construção são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões: 

EFLUENTES 

− águas residuais provenientes das instalações sanitárias dos estaleiros; 

− águas residuais provenientes das operações de betonagem, pavimentação e construção civil. 

RESÍDUOS 

− resíduos sólidos urbanos provenientes da utilização dos estaleiros; 

− resíduos sólidos (entulho) resultantes da demolição de eventuais muros que venham a ser 

afectados pelas obras; 

− resíduos vegetais/lenhoso proveniente da desmatação/desarborização do terreno; 

− materiais inertes (terras) provenientes da movimentação geral de terras; 

− óleos; 

− embalagens plásticas, metálicas e de cartão, armações, cofragens, madeiras, metais, betão, 

entre outros materiais resultantes das diversas obras de construção civil e actividades de 

estaleiro. 

Eventualmente podem, ainda, ocorrer derrames acidentais de óleos, combustíveis e produtos afins, 

no entanto, desde que sejam aplicadas convenientemente as medidas de minimização propostas no 

presente EIA e explanadas no Sistema de Gestão Ambiental (SGA), incluído no Volume 2 – Anexos 

ao EIA, estas situações poderão ser evitadas. 

O armazenamento temporário de resíduos será efectuado nas zonas destinadas a estaleiro ou em 

eventuais zonas complementares de apoio aos mesmos. 
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EMISSÕES 

− incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais devido à utilização de maquinaria pesada e 

tráfego de veículos para transporte de pessoas, materiais e equipamentos; 

− poeiras resultantes das operações de movimentação geral de terras e da circulação de veículos 

e equipamentos; 

− gases emitidos pelos veículos e maquinaria afectos à obra. 

4.6. Fase de Exploração 

Nesta fase, as acções que irão ocorrer serão semelhantes às que ocorrem no presente, ou seja, irá 

haver uma normal circulação de agricultores, veículos e máquinas agrícolas, decorrentes das práticas 

agrícolas, quer no que diz respeito ao cultivo propriamente dito (lavoura, sementeira, rega, colheita, 

etc.), quer no que diz respeito ao escoamento dos produtos. 

Para a manutenção do sistema de drenagem, passará a haver uma acção continuada de limpeza 

de valas que anteriormente não ocorria. 

4.6.1. Materiais e Energias 

A exploração do projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura não será responsável pela 

produção directa de nenhum tipo de energia ou material. Prevê-se a produção de produtos agrícolas 

que irão variar em função das culturas existentes futuramente. 

4.6.2. Efluentes, Resíduos e Emissões 

Prevêem-se nesta fase, à semelhança do que já ocorre à data de hoje, a produção dos seguintes 

tipos de efluentes, resíduos e emissões: 

EFLUENTES 

− efluentes contendo pesticidas e adubos resultantes da lixiviação dos terrenos agricultados. 

RESÍDUOS 

− resíduos sobrantes da limpeza das valas de drenagem; 

− resíduos resultantes das podas do olival (que serão bianuais); 

− materiais sobrantes das manutenções dos equipamentos e das máquinas agrícolas, como 

sejam, óleos e produtos afins utilizados na lubrificação e manutenção de equipamentos e 

máquinas agrícolas; 

− resíduos sólidos resultantes das operações de exploração do aproveitamento tais como 

embalagens de adubos e pesticidas. 
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EMISSÕES 

− poeiras resultantes da circulação de veículos e máquinas agrícolas;  

− ruído resultante do tráfego de veículos e utilização de máquinas agrícolas; 

− poluentes originados na combustão de motores de viaturas e equipamentos (monóxido de 

carbono, óxidos de azoto, hidrocarbonetos, dióxido de enxofre, fumos negros, agregados de 

partículas de carbone e de hidrocarbonetos não queimados e odores).  

4.7. Fase de Reabilitação ou Desactivação 

Apesar de num empreendimento desta natureza, depois de todo o processo necessário para a sua 

implementação parecer desajustado pensar-se em desactivação do projecto, importa no entanto 

considerar esta hipótese ao fim da sua vida útil. 

De acordo com a experiência adquirida relativamente a outras áreas de emparcelamento com 

perímetros de rega antigos, alguns problemas têm surgido pelo facto de necessitarem de reabilitação 

e não haver verbas para a sua concretização. Nestas situações importa prever a eventual 

desactivação do aproveitamento caso exista alguma pressão para a utilização da zona afecta ao 

perímetro para outros usos que não os agrícolas. Este aspecto reveste-se de especial importância no 

caso do Emparcelamento Rural dos Coutos de Moura pela sua proximidade à zona urbana da cidade 

de Moura. 

Assim, ao fim da vida útil do Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura importa considerar 

a sua reabilitação, ou a sua desactivação para uma eventual reconversão da zona. Em ambos os 

casos são previstas acções de construção civil que irão gerar efluentes, resíduos e emissões da 

mesma natureza que os da fase de construção. 

Na situação de reabilitação prevê-se que sejam substituídos os equipamentos e infra-estruturas de 

rega, para além da reabilitação dos caminhos e valas de drenagem. Já no caso da desactivação 

presume-se que apenas sejam removidas as infra-estruturas instaladas acima do solo, como por 

exemplo as caixas de rega. 

Existe ainda a possibilidade de abandono da actividade agrícola no perímetro, sem remoção das 

infra-estruturas existentes no terreno, não se prevendo nesta situação a produção de resíduos e 

efluentes. 

4.8. Projectos Complementares 

Relativamente a outros projectos, não foram considerados quaisquer projectos complementares ou 

subsidiários. As eventuais origens de água que venham a ser consideradas irão ser alvo de estudos 

detalhados no âmbito de outros projectos (Projecto de Execução e EIA). 
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4.9. Programa Temporal do Projecto 

Na programação das obras deverá ser feita uma adequada coordenação e encadeamento entre as 

diversas componentes de intervenção do Projecto de Emparcelamento Rural Integrado dos Coutos de 

Moura. De uma forma genérica, recomenda-se que a obra se inicie com a execução das infra-

estruturas (caminhos e drenagem), seguindo-se imediatamente a implantação da nova estrutura 

predial e depois os trabalhos de reconversão do olival, que dado a sua especificidade biológica, 

decorre sobretudo nos meses de Junho a Dezembro. Estima-se que todas as obras decorram num 

prazo total de 27 meses, conforme se pode observar na Figura 4-5. 

Os trabalhos de implantação dos marcos poderão iniciar-se quase em simultâneo com a 

implantação das infra-estruturas, dado que os trabalhos a desenvolver não apresentam dependência 

entre si e podem decorrer em paralelo. No entanto, será útil coordenar espacialmente os trabalhos de 

implantação dos marcos com as obras de reconversão do olival. Recomenda-se que a implantação 

dos marcos se inicie nas zonas que não serão objecto de reconversão do olival. Os lotes objecto de 

reconversão apenas deverão ser demarcados após a implantação dos novos olivais. Desta forma, 

evitam-se situações de deslocamento ou até destruição dos novos marcos, que podem ocorrer devido 

às movimentações da maquinaria. 

Por fim ressalvam-se alguns factores que podem condicionar a programação temporal das obras: 

− a possibilidade de ocorrência de períodos de encharcamento dos terrenos, principalmente nos 

meses de Novembro a Abril; 

− a necessidade de adequada articulação com os proprietários no sentido de agilizar o acesso a 

todos os locais de obra, sobretudo nas situações em que existem culturas temporárias nos 

terrenos, vedações, gado, etc. 

− a necessidade de adequada articulação com os proprietários na época da colheita da azeitona, 

uma vez que nessa altura o tráfego de pessoas e maquinaria no campo aumenta 

consideravelmente. 

Uma vez concluídas as obras, a fase de exploração decorrerá a partir da emissão e entrega dos 

autos de titularidade aos proprietários, associada à tomada de posse efectiva dos novos prédios.  

Neste tipo de Projectos, cujo prazo de vida útil não está definido à partida, na fase de desactivação 

só poderão ser consideradas duas vertentes do projecto: estrutura predial e obras conexas 

(considerando os condicionalismos e regras definidas pela legislação para a fase de exploração, 

subsequente à aprovação do projecto e realização das obras). 

Em relação à estrutura predial, importa realçar que, uma vez definido e implantado no terreno o 

novo loteamento resultante da realização do projecto de emparcelamento, a legislação vigente proíbe 

o “fraccionamento dos prédios resultantes durante o período de 10 anos contados a partir da data do 

seu registo”, tal como se refere na alínea c) do n.º 4, art.º 16º, do Decreto-Lei n.º 03/90, de 22 de 
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Março. Para além deste período, o fraccionamento obrigatoriamente obedecerá às disposições que 

constam no Código Civil e na referida legislação, encontrando-se fixados limites mínimos de superfície 

para as diferentes regiões do País, designadas por unidades de cultura, podendo ainda fixar-se 

valores especiais no caso dos perímetros de emparcelamento. 

Quanto à exploração e conservação das obras conexas, o quadro legislativo em vigor, 

nomeadamente o n.º1 do art.º 17º do Decreto-Lei n.º 384/88, de 25 de Outubro, determina que esta 

ficará “a cargo dos respectivos beneficiários, sem prejuízo das atribuições por lei às autarquias locais 

e outros organismos públicos”. Para tal, e como referido anteriormente, deverá a DGADR promover “a 

constituição de uma associação ou junta de agricultores que, em representação de todos os 

beneficiários, assegurará a exploração e conservação das obras, salvo se estes deliberarem integrar-

se numa associação de beneficiários.” 

Isto significa que as obras conexas do emparcelamento serão sujeitas a operações de conservação 

e manutenção regulares, normalmente espaçadas por períodos com uma duração média de 4-5 anos, 

conferindo-lhes por isso uma durabilidade indeterminada e naturalmente dependente da extensão e 

natureza dessas operações. 
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Figura 4-5 – Cronograma indicativo para a execução das obras do projecto de emparcelamento rural. 
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5. DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Numa fase preliminar, ao nível de estratégia, foram definidas as perspectivas de abordagem do 

presente Estudo de Impacte Ambiental, de acordo com a legislação em vigor e tendo por base a natureza, 

componentes e localização do projecto em análise. 

Assim, a análise preliminar dos impactes ambientais decorrentes da implementação do Projecto de 

Emparcelamento dos Coutos de Moura, fundamentou a selecção da área de estudo para a caracterização 

da situação de referência e avaliação dos respectivos impactes. 

Face ao âmbito do estudo e à natureza, componentes e localização do projecto em análise, e tendo 

então por base a metodologia a aplicar, definiram-se diferentes áreas de estudo, com níveis de abordagem 

mais ou menos detalhada, consoante os descritores em análise, sendo as diferentes áreas devidamente 

indicadas em cada um dos capítulos no âmbito da metodologia de análise de cada descritor ambiental. 

Assim, consideraram-se os seguintes níveis de abordagem: 

− um primeiro nível de abordagem bastante detalhado de forma a avaliar fundamentalmente os 

impactes ambientais que deverão ocorrer durante a fase de construção do projecto. Assim, 

considerou-se, para os descritores usos do solo, solos, geologia, recursos hídricos, património e 

ordenamento do território, uma área mais restrita que envolve as zonas que serão sujeitas 

directamente a intervenções para implantação do projecto e uma faixa envolvente de 200 m da área 

do Emparcelamento dos Coutos de Moura. Ao nível da componente da fauna, a análise detalhada é 

mais abrangente, uma vez que os habitats envolventes desempenham um papel importante na 

dinâmica ecológica das zonas a intervencionar; e 

− num segundo nível, de escala de abordagem menos detalhada, e para questões que extravasam o 

contexto local anterior, nomeadamente para avaliação do clima, qualidade do ar, ambiente sonoro, 

socio-economia da região, agrossistemas, e paisagem considerou-se uma área mais vasta por 

forma a avaliar fundamentalmente o impacte ambiental que deverá ocorrer na fase de exploração. 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc       CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 73 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

6. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

6.1. Considerações Gerais 

Neste capítulo apresenta-se a caracterização do estado actual do ambiente na zona de intervenção 

do Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura, o qual foi elaborado com o objectivo principal 

de identificar condicionantes à implementação do projecto. 

Face às características da zona onde decorrerá o emparcelamento e às alterações que serão 

introduzidas no meio ambiente, descrevem-se, de seguida, os descritores envolvidos na 

caracterização da situação de referência, designadamente: Clima; Usos do Solo; Recursos 

Hídricos; Geologia, Geomorfologia e Geotecnia; Solos; Ecologia; Património Histórico-Cultural; 

Paisagem; Ordenamento do Território; Agrossistemas; Sócio-Economia; Qualidade do Ar, 

Qualidade do Ambiente Sonoro, e Produção e Gestão de Resíduos. 

6.2. Clima  

Para caracterizar o clima da região é necessário conhecer o valor de determinadas variáveis que 

traduzem, em determinada altura, as condições físicas da atmosfera. Estas variáveis, designadas por 

elementos climáticos, são observadas/registadas em estações climatológicas. 

Assim, a caracterização do clima na área de influência foi efectuada com base nos registos da 

estação climatológica de Amareleja (dados do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica - INMG), 

e referem-se a um período de 17 anos, compreendido entre os anos de 1963 e 1980, o que se 

considerou suficiente para o fim em vista.  

As principais características da estação climatológica de Amareleja são as seguintes: 

− Latitude: 38º 13’ N 

− Longitude: 7º 13’ W 

− Altitude: 192 m 

− Data de entrada em funcionamento:1963  

− Altura do anemómetro: 4 m 

− Período de análise: 1963 a 1980. 

TEMPERATURA DO AR 

A temperatura do ar, observada ou medida, na camada de ar que está em contacto com a 

superfície do terreno, tem a sua distribuição espacial e temporal condicionada por inúmeros factores, 
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entre os quais se destacam o relevo, a natureza dos cobertos vegetais, a vizinhança de grandes 

superfícies de água e a circulação geral atmosférica. 

A estação considerada para a região em estudo, apresenta um ciclo anual médio da temperatura 

(10 ºC < T < 24 ºC) típico do clima mediterrâneo. A temperatura média do ar ronda os 16 ºC. 

Nos meses mais quentes (Julho e Agosto), a temperatura média é de cerca de 24 ºC, enquanto que 

nos meses mais frios (Dezembro e Janeiro) é de cerca de 9 ºC. A amplitude da variação anual da 

temperatura média do ar ronda os 13 ºC (Quadro 6-1). 

Quadro 6-1 - Temperaturas Médias Mensais, Médias Máximas e Mínimas e Amplitude Térmica (ºC). 

Parâmetro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano* 

Temperatura Média 8,9 9,9 11,2 13,5 17,0 21,0 24,4 24,1 21,8 17,4 12,1 8,8 15,8 

Temp. média máxima 13,8 14,7 16,7 19,7 23,9 28,6 33,2 33,1 29,3 23,5 17,4 13,7 22,3 

Temp. média mínima 4,0 5,1 5,6 7,2 10,0 13,4 15,6 15,1 14,2 11,3 6,8 3,9 9,4 

Amplitude térmica 9,8 9,6 11,1 12,5 13,9 15,2 17,6 18,0 15,1 12,2 10,6 9,8 13,0 

*Média anual.     

Na Figura 6-1 representa-se a variação das temperaturas médias máxima e mínima e a respectiva 

amplitude térmica. 

Dos registos das temperaturas médias máximas e médias mínimas mensais observados na estação 

climatológica de Amareleja no período de 1963 a 1980 (Quadro 6-1e Figura 6-1), retira-se que os 

meses de Verão são aqueles onde se verifica maior amplitude térmica, atingindo-se o valor máximo de 

18,0 ºC no mês de Agosto. Em valores médios, verifica-se também que a menor amplitude térmica se 

regista nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro (9,8 e 9,6 ºC). 
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Figura 6-1 - Temperaturas Médias Máximas e Médias Mínimas (ºC). 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc       CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 75 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

Em valores absolutos, a temperatura mais elevada registada na estação climatológica de 

Amareleja, no período de 1963 a 1980, verifica-se no mês de Julho (43,2 ºC) e a mais baixa verifica-se 

no mês de Janeiro (-6,5 ºC) (Quadro 6-2). 

Quadro 6-2 - Temperaturas Máximas e Mínimas Absolutas (ºC). 

Parâmetro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano* 

Temperatura Máxima 24,5 22,4 27,0 30,3 36,5 41,7 43,2 42,0 41,3 34,5 28,7 23,2 43,2 

Temperatura Mínima -6,5 -3,7 -3,0 0,0 1,6 6,2 9,6 7,6 4,5 0,0 -3,5 -5,5 -6,5 

*Temperatura máxima e mínima anual. 

HUMIDADE RELATIVA DO AR 

As variações da humidade relativa do ar são principalmente condicionadas pelas variações de 

temperatura e pela natureza das massas de ar, podendo admitir-se que uma variação de temperatura 

provoca, regra geral, uma variação da humidade relativa em sentido contrário. 

A distribuição espacial dos valores da humidade do ar, bem como a sua variação à escala temporal, 

é muito condicionada pela acção de diversos factores locais. Os valores máximos ocorrem durante a 

madrugada e são menores durante a tarde. 

Os valores médios mensais da humidade relativa do ar (%) medida às 9 h e às 18 h na estação 

climatológica de Amareleja no período de 1963 a 1980 encontram-se indicados no Quadro 6-3 e na 

Figura 6-2. 

Em termos gerais, o ciclo anual da humidade relativa do ar caracteriza-se por uma diminuição 

gradual na passagem do Inverno para o Verão e um aumento do Verão para o Inverno. A humidade 

relativa do ar apresenta também importantes variações diurna e anual, aproximadamente em oposição 

face às da temperatura do ar. Deve notar-se que a humidade relativa depende fortemente da 

temperatura (numa relação quase exponencial, se for constante a concentração de vapor de água). 

Assim, a humidade relativa do ar durante a tarde e em dias quentes terá tendência a atingir valores 

mínimos. 

No caso da Humidade Relativa do Ar às 9 h, o seu valor mais alto regista-se no mês de Janeiro 

(94%), enquanto que o mais baixo se verifica no mês de Agosto (59%). O valor médio anual é de 

77,4%. 

Quadro 6-3 - Valores Médios Mensais da Humidade Relativa do Ar (%) às 9 h e às 18 h. 

Humidade Relativa do Ar Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano* 

9 h 94,0 92,0 85,0 79,0 72,0 66,0 60,0 59,0 66,0 76,0 87,0 93,0 77,4 

18 h 85,0 80,0 70,0 63,0 54,0 44,0 33,0 32,0 44,0 62,0 77,0 83,0 60,6 

*Média anual. 
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Figura 6-2 - Valores Médios Mensais da Humidade Relativa do Ar (%) às 9 h e às 18 h. 

INSOLAÇÃO 

A relação entre o número de horas de Sol a descoberto e o número máximo possível1 varia entre 

valores reduzidos (<0,60) de Outubro a Abril, a elevados (>0,75) nos meses de Julho e Agosto, 

resultando, uma média anual de 0,62, correspondente à insolação total anual da ordem das 2 730 h, 

de acordo com o que se pode observar no Quadro 6-4 e nas Figura 6-3 e Figura 6-4. 

Quadro 6-4 - Valores de Insolação Média Mensal (n.º horas) e Diária (% do dia). 

Insolação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

n.º horas de Sol 146,3 154,4 193,5 230,9 288,0 315,9 364,2 342,9 256,1 209,4 161,5 151,8 2730,3* 

% do dia 49,0 51,0 50,0 60,0 67,0 71,0 83,0 83,0 68,0 59,0 54,0 51,0 62,0** 

*Somatório do n.º de horas de sol dos meses de Janeiro a Dezembro. 
**Média Anual. 
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Figura 6-3 - Insolação Média (%do dia). 

                                                      
1 Devido à ausência destes valores na estação climatológica de Amareleja, adoptaram-se os registos existentes na estação 
climatológica de Beja, para o período de 1947 a 1988. 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc       CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 77 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

Em valores médios, o número de horas de sol atinge o seu máximo no mês de Julho (364,2 h), e o 

mínimo, no mês de Janeiro (146,3 h). 

Verifica-se que a evolução anual do número de horas de sol, acompanha o ciclo anual da 

temperatura do ar, em que o período mais quente corresponde ao período de maior número de horas 

de sol e o período mais frio ao período de menor número de horas de sol. 
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Figura 6-4 - Insolação Média Mensal e Desvio Padrão (horas). 

VENTO 

O vento é um elemento climático que pode ser muito influenciado por factores locais, 

particularmente nas camadas da atmosfera em contacto com a superfície do terreno. Por isso a 

extrapolação dos valores deste elemento para outras regiões afastadas do local de medição deverá 

ser feita sempre com prudência. 

Os parâmetros utilizados para caracterizar o vento são a direcção e sentido do vento referentes a 

oito rumos e o número médio de vezes, no mês e no ano, em que se verificou cada um dos rumos ou 

calma, que corresponde a uma velocidade do vento inferior a 1,0 km/h, e o valor médio da velocidade 

para cada rumo. 

No Quadro 6-5 e na Figura 6-5 apresentam-se os valores da velocidade do vento (km/h), registados 

na estação climatológica de Amareleja, com o anemómetro a uma altura de 4 m. Indicam-se também 

os valores convertidos para uma altura de 2 m.  

Nesta região os ventos predominantes são de Noroeste (21,1%), Sudoeste (15,0%) e Oeste 

(11,7%), atingindo valores de velocidade média da ordem dos 10,9 km/h, 10,0 km/h e 11,3 km/h, 

respectivamente (Figura 6-6). 
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Quadro 6-5 - Valores Médios da Velocidade do Vento (km/h). 

Altura do Anemómetro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano* 

4 m 8,7 9,8 9,3 9,3 10,0 9,5 9,1 9,0 8,2 8,4 8,2 8,0 9,0 

2 m 7,6 8,5 8,1 8,1 8,7 8,3 7,9 7,9 7,2 7,3 7,2 7,0 7,8 

*Média anual. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Meses

V
el

oc
id

ad
e 

do
 v

en
to

 (
km

 h
-1

)

Vel. Vento (4 m) Vel. Vento (2 m)

 

Figura 6-5 - Velocidade Média do Vento (km/h). 
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Figura 6-6 - Velocidade Média do Vento (km/h). 

Os ventos com velocidades médias superiores a 36 km/h são raros na região (0,4 dias), sendo 

inexistentes os ventos com velocidades superiores a 55 km/h. 

PRECIPITAÇÃO 

Os valores médios mensais da precipitação apresentam-se no Quadro 6-6 e na Figura 6-7. 
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A distribuição sazonal da precipitação é típica do clima Mediterrâneo, caracterizando-se por uma 

concentração nos meses de Outubro a Março, nos quais ocorre cerca de 76% do total da precipitação 

anual. O mês de Fevereiro é o que regista maior ocorrência de precipitação (79,0 mm), sendo o mês 

de Agosto o de menor valor médio de precipitação (1,1 mm). 

Quadro 6-6 - Precipitação Média (mm). 

Parâmetro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano* 

Precipitação 71,3 79,0 66,5 41,7 31,8 32,4 2,8 1,1 16,1 61,1 59,0 62,8 525,6 

*Somatório da precipitação dos meses de Janeiro a Dezembro. 
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Figura 6-7 - Precipitação Média Mensal (mm). 

De acordo com o Quadro 6-7 e a Figura 6-8, o número de dias do mês com ocorrência de 

precipitação ≥ 0,1 mm varia ao longo do ano, com o máximo a ocorrer no mês de Fevereiro (12 dias). 

Os meses de Julho e Agosto possuem menor ocorrência de precipitação superior a 0,1 mm. 

Relativamente à ocorrência de precipitação superior a 10 mm, verifica-se que no período de Outubro a 

Março são os meses com maior número de dias com precipitações deste valor e os meses de Julho e 

Agosto os meses de menor ocorrência. O número médio de dias no ano com precipitação superior a 

10 mm é de 17 dias. 

Quadro 6-7 - Número de Dias com Precipitação. 

Parâmetro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano* 

P ≥ 0,1 mm 11,4 12,0 10,5 8,6 6,3 4,2 0,7 0,6 3,3 7,7 8,7 9,6 84 

P ≥ 1 mm 9,5 10,1 8,6 6,8 5,2 3,5 0,5 0,5 2,3 6,1 7,4 7,6 68 

P ≥ 10 mm 2,6 2,6 2,1 1,2 0,9 1,0 0,1 0,0 0,5 2,2 1,9 2,2 17 

 *Somatório dos dias com precipitação dos meses de Janeiro a Dezembro. 
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Figura 6-8 - Número de dias com Precipitação. 

NEBULOSIDADE 

A nebulosidade equivale à fracção do céu coberta de nuvens, variando de 0 a 10, zero equivalendo 

a céu limpo e dez a céu totalmente coberto. Assim, a nebulosidade média diária indica a quantidade 

de nuvens existentes no céu, vistas do local de observação no instante considerado. Verifica-se que, o 

número de dias com céu muito nublado encoberto (N ≥ 8/10) atinge o máximo no mês de Janeiro 

(12,5), tal como se pode observar no Quadro 6-8 e na Figura 6-9. O número de dias com céu pouco 

nublado ou limpo (N ≤ 2/10) atinge o seu máximo no mês de Agosto (22,1). 

Quadro 6-8 - Número de Dias com Nebulosidade. 

Nebulosidade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano* 

N ≥ 8/10 12,5 11,0 9,8 8,9 7,3 5,4 1,8 1,7 4,2 6,9 7,6 10,1 87,2 

N ≥ 2/10 7,6 5,6 8,2 8,6 11,2 12,3 21,4 22,1 12,7 11,3 9,9 9,6 140,5 

 *Somatório dos dias com nebulosidade dos meses de Janeiro a Dezembro. 
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Figura 6-9 - Número de dias com Nebulosidade. 
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GEADA 

O número médio mensal e anual de dias com geada registado na estação climatológica de 

Amareleja, é apresentado no Quadro 6-9 e ilustrado na Figura 6-10. 

Verifica-se que a ocorrência de geada se restringe aos meses correspondentes ao período mais 

frio, observando-se um número médio anual de 22 dias com geada. Os meses com maior número de 

dias de ocorrência de geada são Dezembro (7,6 dias) e Janeiro (6,5 dias). 

 

Quadro 6-9 - Número de dias com Geada. 

Parâmetro Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano* 

Geada 6,5 4,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 7,6 22,1 

 *Somatório dos dias com geada dos meses de Janeiro a Dezembro. 
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Figura 6-10 - Número de dias com Geada. 

CLASSIFICAÇÃO CLIMÁTICA 

Sistema de Thornthwaite 

A classificação climática de Thornthwaite baseia-se no balanço hídrico do solo. A realização dos 

cálculos do balanço hídrico do solo permite definir alguns indicadores e, com base nestes, classificar o 

clima de um determinado local. No caso concreto da estação climatológica de Amareleja, os 

resultados da realização do balanço hidrológico do solo (i.e., para o qual se utilizaram os valores 

médios do período de 1963 a 1980), partindo do pressuposto que a reserva utilizável do solo é de 100 

mm, foram os seguintes: 
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Quadro 6-10 - Resultados do Balanço Hidrológico do Solo. 

Parâmetro Valor (mm) 

Precipitação total 526 

Evapotranspiração potencial 818 

Evapotranspiração real 412 

Défice de água 405 

Excesso de água 114 

De acordo com a classificação de Thornthwaite, o clima de um local é descrito por um conjunto de 

quatro índices, o índice de aridez (Ia), o índice de humidade (Ihu), o índice hídrico (Iu) e o índice de 

eficácia térmica no Verão (Ct). Estes índices, indicados no Quadro 6-11, são definidos de acordo com 

os resultados do balanço hidrológico do solo, anteriormente apresentados. 

Quadro 6-11 - Índices resultantes da Classificação Climática de Thornthwaite. 

Índice Valor 

Índice de aridez (Ia) 49,5 

Índice de humidade (Ihu) 13,9 

Índice hídrico (Iu) -15,8 

Concentração térmica estival (Ct) 48,4 

Com base nestes índices pode-se então classificar o clima da região como: 

− sub-húmido seco (C1); 

− mesotérmico (B’2); 

− excesso moderado de água no Inverno (s); e 

− moderada concentração térmica estival (b’4). 

A fórmula climática resultante é a seguinte: 

C1 B’2 s b’4 

Sistema de Köppen 

A classificação de Köppen atende à relação temperatura/precipitação da região. Com base nos 

limites fixados pelo autor – 40 mm para a precipitação e 18 ºC para a temperatura média do ar – 
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construiu-se o climograma de Köppen (Figura 6-11), podendo observar-se que o ano se encontra 

dividido em três períodos: 

− Período chuvoso e frio – Outubro a Abril; 

− Período seco e frio – Maio; e 

− Período seco e quente – Junho a Setembro. 

De acordo com a classificação climática de Köppen, o clima da região em estudo classifica-se como 

mesotérmico com verão seco – Csa - , uma vez que a precipitação do mês mais chuvoso de Inverno é 

superior a três vezes a precipitação do mês mais seco do Verão, a temperatura do mês mais quente é 

superior a 22 ºC: 

− Cs – Clima mesotérmico (temperado) com chuva e sem queda regular de neve. A temperatura 

média do ar no mês mais frio está compreendida entre 0 e 18 ºC. Há uma estação seca que 

coincide com a estação quente do ano, sendo a precipitação no mês mais seco inferior a 1/3 da 

do mês chuvoso do semestre frio e inferior a 40 mm; e 

− a - a temperatura média do ar no mês mais quente é superior a 22 ºC. 
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Figura 6-11 - Climograma de Köppen referente à Estação Climatológica de Amareleja. 

Sistema de Bagnouls e Gaussen 

O sistema de classificação climática de Bagnouls e Gaussen preconiza a introdução dos valores 

mensais dos elementos climáticos, com vista à obtenção de toda a gama de factores favoráveis ou 

desfavoráveis à vida vegetal. Neste sistema é fundamental o cumprimento das seguintes etapas: 
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− Identificação da estação seca com o emprego do diagrama ombrotérmico (Figura 6-12); e 

− Determinação do índice xerotérmico. 

A estação seca é determinada pelo conjunto, em sequência, de meses secos, isto é, aqueles em 

que a quantidade de precipitação média, expressa em milímetros, não ultrapassa o dobro da 

temperatura média em graus Celsius (Quadro 6-12). 

Quadro 6-12 - Classificação Climática de Gaussen. 

Parâmetro/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

Precipitação média 71,3 79,0 66,5 41,7 31,8 32,4 2,8 1,1 16,1 61,1 59,0 62,8 71,3 

Temperatura média 8,9 9,9 11,2 13,5 17,0 21,0 24,4 24,1 21,8 17,4 12,1 8,8 8,9 

Classificação chuv chuv chuv chuv seco seco seco seco seco chuv chuv chuv chuv 
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Figura 6-12 - Diagrama Ombrotérmico correspondente à Estação Climatológica de Amareleja. 

Pode-se então subdividir o ano em dois períodos: 

− Período chuvoso – Outubro a Abril; e 

− Período seco – Maio a Setembro. 

O índice xerotérmico é definido como sendo o número de dias biologicamente secos. A sua 

determinação é feita subtraindo-se ao número de dias dos meses (incluídos na estação seca) as 

parcelas seguintes: 

i) - número de dias com chuva, que no presente caso se considerou ser o número de dias com 

precipitação igual ou superior a 1 mm; e  
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ii) - metade do número de dias sem chuva mas com orvalho e nevoeiro (esta parcela não foi 

considerada devido à inexistência desta informação e por não se considerar como muito significativa). 

Seguidamente, com vista a integrar o valor do estado higrométrico do ar, multiplica-se o número de 

dias resultante por um factor K, determinado pela fórmula seguinte: 

120

160 H
K

−
=

 

em que H é a humidade relativa do ar, em percentagem. 

Os valores a considerar para o cálculo do índice xerotérmico são: 

− Período da estação seca (determinação gráfica) .......................... 1/Mai a 30/Set. 

− N.º de dias da estação seca .......................................................... 123 

− N.º de dias com precipitação superior a 1 mm na estação seca .. 9,7 

− Humidade relativa média na estação seca ................................... 64,25% 

− K ................................................................................................... 0,7 

O valor do índice xerotérmico é de 90,6. Com base neste indicador, o clima da região classifica-se 

como Mesomediterrânico acentuado (índice xerotérmico entre 80 e 100). 

6.2.1. Síntese 

O clima da área de estudo é mediterrânico, com duas estações evidentes, uma estação quente e 

seca e uma estação fria e húmida. 

Os meses de Julho a Setembro são os que apresentam temperaturas médias do ar mais elevadas, 

contrariamente ao que acontece nos meses de Dezembro a Fevereiro. 

O regime pluviométrico caracteriza-se por grande variabilidade interanual, com concentração de 

mais de metade da pluviosidade anual nos meses de Outubro a Março e a quase ausência de 

precipitação nos meses de Julho e Agosto. O valor da precipitação média anual da área em estudo 

será de aproximadamente 526 mm. 

Verifica-se que a humidade relativa do ar na região apresenta os valores mais elevados nas 

manhãs dos meses de Inverno, valores que diminuem durante o dia até ao final da tarde. Nos meses 

de Verão a humidade relativa é mais baixa e diminui notoriamente ao longo do dia. 

Nesta região os ventos predominantes são de Noroeste, Sudoeste e Oeste, atingindo valores de 

velocidade média da ordem dos 10,9 km/h, 10,0 km/h e 11,3 km/h, respectivamente. 
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Segundo os autores das diversas classificações efectuadas, o clima desta área é mesotérmico 

(temperado) com chuva e sem quedas regulares de neve. A área de estudo, enquadra-se no piso 

bioclimático Mesomediterrânico acentuado. 

6.3. Uso do Solo 

O uso do solo foi estudado e cartografado a partir de informação cedida pela empresa EDIA (1999) 

e recorrendo a ortofotomapas à escala 1:10 000, elaborados com base em voos efectuados em 2004 

e 2005. Posteriormente foram realizadas confirmações e actualizações com recurso a trabalho de 

campo. 

No Desenho 04 incluído no Volume 2 do EIA estão representados os usos do solo existentes na 

área a beneficiar pelo sistema hidroagrícola, incluindo uma envolvente de 200 m à área dos blocos de 

rega e infra-estruturas. 

A caracterização do uso do solo da área de incidência do projecto apresenta-se nos quadros que se 

seguem, tendo sido contabilizada a área total do Emparcelamento dos Coutos de Moura, e ainda uma 

envolvente de 200 m (Quadro 6-13). 

Da consulta do Desenho 04 incluído no Volume 2 do EIA é possível constatar que a área afecta ao 

projecto de emparcelamento apresenta um cariz marcadamente rural, sendo as diferentes ocupações 

culturais actualmente presentes um resultado das actividades antrópicas, especialmente ao nível da 

agricultura, sobre o território. 

A área de estudo enquadra-se numa região de tradição de cultura de oliveira, verificando-se que 

esta prática se encontra ainda em forte expansão. Os olivais da área de estudo incluem os olivais 

cultivados em regime de sequeiro e em regime de regadio (Figura 6-13). Deste modo, a situação 

actual de referência é composta, fundamentalmente, por um mosaico de agrossistemas, onde 

predominam os olivais de sequeiro, com as culturas anuais de sequeiro a possuir uma 

representatividade também muito importante. 

 

Figura 6-13 – Aspecto geral dos olivais de sequeiro da área de estudo 
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As culturas anuais de sequeiro incluem todas as áreas agro-pastoris, em regime de sequeiro, 

mais ou menos extensas, com ausência dos estratos arbóreo e arbustivo, ou a sua presença residual. 

Esta unidade inclui, assim, as monoculturas de cereais de sequeiro, fundamentalmente o trigo e 

girassol, os pousio e as pastagens (Figura 6-14). 

  

Figura 6-14 - Culturas anuais de sequeiro. Trigo e girassol 

As culturas anuais de regadio incluem todas as parcelas onde se cultivam culturas anuais em 

regime de regadio, independentemente da cultura. Apresentam um cariz intensivo e assentam 

geralmente em monoculturas de diversas espécies (beterraba, milho, hortícolas, etc.). Na área afecta 

ao emparcelamento, as culturas anuais regadas mais frequentemente observadas foram os cereais 

regados (essencialmente milho) e beterraba, sendo ainda relativamente frequente o cultivo de 

hortícolas e pequenas parcelas regadas. 

Os montados são tradicionalmente um agrossistema de uso múltiplo (Figura 6-15). As áreas 

incluídas nesta unidade de ocupação do solo apresentam um coberto arbóreo com densidade superior 

a 10 árvores/ha, tendo como principal uso do sub-coberto a pastorícia. Em alguns montados praticam-

se ainda culturas cerealíferas em sub-coberto. 

 

Figura 6-15 - Montado de azinho na área de estudo 
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Importa referir que as áreas cartografadas como montado estão sujeitas a normas de protecção 

legais, preconizadas no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, com rectificação feita no Decreto-Lei 

n.º 155/2004, de 30 de Julho (Protecção do sobreiro e da azinheira).  

Fazem parte das zonas artificializadas todas as áreas construídas (povoações e pequenas 

habitações isoladas) ou altamente modificadas pelas acções antropogénicas, onde o coberto vegetal é 

inexistente ou está bastante alterado. A área afecta ao emparcelamento apresenta características 

marcadamente rurais, pelo que as zonas artificializadas estão bastante dispersas, sendo a maior 

concentração representada pela povoação de Moura. 

A vegetação ripícola inclui os principais cursos de água que atravessam a área de estudo, 

incluindo as margens e leito, bem como as formações vegetais ripícolas que aí se desenvolvem. Esta 

classe está representada na área de estudo pelas ribeiras de Brenhas (Figura 6-16) e de Torrejais. Em 

geral, apenas foram cartografados os cursos de água que apresentavam alguma vegetação, mesmo 

sendo apenas canavial, já que grande parte das linhas de água secundárias correspondem a valas de 

drenagem sem qualquer tipo de vegetação. 

 

Figura 6-16 - Ribeira de Brenhas 

Actualmente, as linhas de água apresentam uma marcada pressão antrópica associada à 

actividade agrícola. Esta pressão manifesta-se particularmente de duas formas: o reperfilamento das 

linhas de água realizado pelos agricultores para facilitar as condições de drenagem que, por, 

conseguinte, transformam-nas em valas de drenagem sem qualquer vegetação ripícola, e a captação 

ilegal de água nos pegos, levando à degradação da vegetação por stress hídrico. 

Os povoamentos florestais abrangem áreas de pinheiro-manso e plantações recentes de sobreiro 

e azinheira. A Norte da área de estudo, junto ao rio Ardila, existe uma área destinada à conservação 

da natureza, plantada com freixos e choupo que serão posteriormente utilizados na recuperação de 

áreas intervencionadas, sobretudo linhas de água. 
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Os planos de água representam, na sua maioria, pequenas charcas, para abeberamento do gado, 

ou lagoas e tanques de apoio ao regadio. Está também incluído nesta classe o rio Ardila, já que 

representa um curso de água com uma largura considerável. 

No Quadro 6-13 e Figura 6-17 apresentam-se as diversas unidades de ocupação do solo 

identificadas, indicando-se a área absoluta e relativa ocupada. 

Quadro 6-13 – Unidades de Ocupação do Solo na Área abrangida pelo Emparcelamento e envolvente 
de 200 m. 

Unidades de Ocupação do Solo 

Área  

Área de 
Emparcelamento 

Área de Emparcelamento 
+ Envolvente de 200 m 

ha % ha % 

Culturas Anuais de Regadio (CAR) 13,5 0,3 29,3 0,5 

Culturas Anuais de Sequeiro (CAS) 955,5 20,5 1363,1 22,5 

Vegetação Ripícola (VR) 10,0 0,2 18,8 0,3 

Outros Povoamentos Florestais (OPF) 28,7 0,6 93,8 1,5 

Montado (MD) 86,7 1,9 163,6 2,7 

Matos (MT) 1,9 0,0 6,0 0,1 

Olivais de Regadio (OR) 715,6 15,3 851,7 14,0 

Olivais de Sequeiro (OS) 2666,8 57,1 3242,7 53,4 

Planos de Água (PA) 1,4 0,0 9,1 0,1 

Pomar (PM) 41,6 0,9 56,0 0,9 

Vinha (V) 68,9 1,5 90,8 1,5 

Zonas Artificializadas (ZA) 80,6 1,7 144,8 2,4 

TOTAL 4671,2 100,0 6070,3 100,0 

 

Figura 6-17 - Representatividade de cada classe de ocupação do solo na totalidade da área do 
emparcelamento. 

Da análise do quadro e figura anteriores é possível afirmar que a área de estudo está claramente 

dominada por olivais, totalizando uma área com 67,4%, sendo que 53,4% são de sequeiro e 14,0% de 

regadio. 
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As culturas anuais são também um uso do solo bastante comum na área de estudo, identificando-

se uma área de 1363,5 ha de sequeiro (22,5%) e apenas 29,3 ha (0,5%) de regadio. Seguem-se os 

montados e as zonas artificializadas com, respectivamente, 163,6 ha (2,7%) e 144,8 (2,4%). 

Salienta-se que a área de cerca de 87 ha classificada como de montado indicada no Quadro 6-13, 

será atravessada pontualmente pela rede de caminhos a reabilitar pelo projecto (em cerca de 240 m 

de extensão), não se prevendo no entanto a afectação de sobreiros ou azinheiras. 

Os povoamentos florestais são escassos, estando quantificada uma área de reduzida dimensão 

(93,8 ha), o que representa apenas 1,5% da área afecta ao emparcelamento. 

Com uma área mais reduzida, surgem os matos e os planos de água. Os primeiros com uma área 

de 6,0 ha (0,1%) e os segundos com uma superfície total de 9,1 ha (0,2%).  

6.3.1. Síntese 

O uso do solo dominante na área afecta ao emparcelamento é, portanto, o agrícola, com ocupação 

preferencial para os olivais de sequeiro (cerca de 53,4%), estando ainda bem representadas as 

culturas anuais de sequeiro (cerca de 22,5%) e olivais de regadio (cerca de 14,0%). O montado, 

essencialmente de azinho, surge de forma pouco expressiva (cerca de 2,7%), estando, na 

generalidade da área, na faixa de 200 m envolvente ao limite do emparcelamento. As zonas 

artificializadas apresentam fraca expressão (2,4%), sendo representadas por alguns montes agrícolas 

isolados e por pequenos aglomerados habitacionais localizados na periferia da povoação de Moura 

que estão incluídos nos limites da área do emparcelamento. 

6.4. Recursos Hídricos 

6.4.1. Recursos Hídricos Superficiais 

6.4.1.1. Rede hidrográfica 

A área em análise encontra-se situada na bacia hidrográfica do Guadiana e na sub-bacia do rio 

Ardila, na margem esquerda de ambos os rios. 

O rio Guadiana nasce nas lagoas de Ruidera em Espanha, a 1700 m de altitude, desenvolvendo-se 

ao longo de 810 km até à foz, no oceano Atlântico, junto a Vila Real de Santo António em Portugal. 

Este rio tem um desenvolvimento total de 260 km em Portugal e é o colector principal dos cursos de 

água do Alentejo Oriental, do território Espanhol contíguo e dos cursos de água da vertente NE da 

Serra do Caldeirão. 

O rio Guadiana corre perpendicularmente ao traçado das falhas principais (no sentido N-S), à 

excepção de um troço a Oeste de Moura, onde o seu curso, no sentido E-W, é sensivelmente paralelo 

à falha da Vidigueira. Os afluentes e subafluentes do Guadiana, contrariamente ao rio principal, 

acompanham de uma forma geral as linhas de fraqueza, em direcções próximas ao sentido E-W. 
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A bacia hidrográfica do rio Guadiana abrange uma superfície total de 66 960 km2. Em território 

português esta bacia hidrográfica abrange uma área de 11 700 km2, correspondente a cerca de 17% 

da área total da bacia hidrográfica. Esta área estende-se no sentido de Norte a Sul ao longo de  

242 km desde Portalegre, na falda Sul da serra de São Mamede, e o banco de Obril, na foz do 

Guadiana, em Vila Real de Santo António; no sentido Este-Oeste, ao longo de 89 km, no seu paralelo 

de maior largura, que vai de Barrancos a Cuba. É a quarta maior bacia hidrográfica da Península 

Ibérica, depois das bacias do Tejo, Ebro e Douro. A rede hidrográfica classifica-se como 

medianamente densa. 

O regime hídrico na bacia do rio Guadiana caracteriza-se por uma acentuada variação interanual, 

com severas estiagens, que levam a que muitos cursos de água se encontrem totalmente secos no 

período de estio. O escoamento anual médio em regime natural na totalidade da bacia hidrográfica do 

rio Guadiana é de cerca de 100,6 mm (6 720 hm3). No entanto, na parte nacional, o escoamento é da 

ordem de 157,2 mm (1 820 hm3), superior à da parte espanhola com 88,4 mm (4 900 hm3). 

O rio Ardila constitui o afluente do rio Guadiana mais importante na zona de estudo. A bacia 

hidrográfica do Ardila tem uma área total de 1 044 km². 

Na zona a Este de Moura, será de destacar a ribeira de Brenhas (Figura 6-18), e um seu afluente 

de margem esquerda, o barranco dos Falcões. Pode ainda ser identificada uma outra linha de água 

denominada de barranco do Vale da Parra. Estas duas linhas de água desenvolvem-se no sentido 

Sudoeste-Noroeste. 

A Oeste de Moura, destaca-se a ribeira de Torrejais (Figura 6-18), com um desenvolvimento no 

sentido Sudoeste-Noroeste, afluente da margem esquerda do rio Ardila, muito próximo da confluência 

deste com o rio Guadiana. É afluente desta linha de água, a ribeira de Roncas, na margem esquerda, 

e o barranco Lei do Coito e barranco do Meio, na margem direita. 

A Oeste desta ribeira, e já afluentes directos do rio Guadiana, mas ainda com um desenvolvimento 

no sentido Sudoeste-Noroeste, destacam-se o barranco Vale de Figueiras e o barranco do Vale do 

Carvão. 

Por fim, e já com um desenvolvimento no sentido Este-Oeste, destacam-se o barranco de Caliços2, 

onde será constituída a albufeira de Caliços integrada no Sistema do EFMA, e o barranco da 

Merendeira3. 

                                                      
2 Esta linha de água está indicada no Índice Hidrográfico como Ribeira de Vale de Choupos. 
3 Esta linha de água está indicada no Índice Hidrográfico como Barranco do Alvarão. 
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Figura 6-18 – Linhas de água principais da região em análise (Fonte: Campo de Água, Engenharia e 
Gestão, Lda., 2010). 

No Desenho 6 incluído no Volume 2 do EIA (Planta da Rede Hidrográfica) apresenta-se o 

enquadramento da rede hidrográfica local e regional, com a identificação das principais linhas de água 

que atravessam a área do Emparcelamento Rural dos Coutos de Moura e de seguida faz-se uma 

descrição sucinta das mesmas. 

Linhas de água Tipo 1 

As linhas de água de Tipo 1 são cursos de água principais de 2ª ordem, com 50 km2 ou mais de 

bacia hidrográfica. 

Das linhas de água Tipo 1 existentes na região, pertence à área sujeita a Emparcelamento, a 

Ribeira de Brenhas. A intervenção no âmbito deste projecto terá início a jusante do monte dos 

Pomares de Cima, ou seja a cerca de 1,5 km a montante da estrada municipal 255-1, pelo que a 

caracterização desta linha de água será efectuada a partir deste ponto. 

Ribeira de Brenhas – é um afluente de margem esquerda do rio Ardila. Tem um desenvolvimento 

no sentido Sudoeste-Noroeste ao longo do perímetro. 

Trata-se de um curso de água cujas margens estão fortemente dominadas por canavial, conferindo 

às formações ripícolas um aspecto degradado, por um lado, porque fragmentam as galerias ripícolas e 

contribuem para o empobrecimento florístico. A vegetação ripícola melhor conservada dispõe-se junto 

à EN 258 e a Sul da EN 255-1, sendo o estrato arbóreo dominado por freixo. 
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Linhas de água Tipo 2 

Relativamente às linhas de água do tipo 2 (linhas de água de 2ª ordem ou superior cujas áreas das 

bacias hidrográficas sejam inferiores a 50 km2), identificam-se 2 linhas, cujas principais características 

se apresentam a seguir. 

Ribeira de Torrejais – tem um desenvolvimento no sentido Sudoeste-Noroeste, e é afluente da 

margem esquerda do rio Ardila, confluindo com este último num local muito próximo da confluência 

deste com o rio Guadiana. 

Esta ribeira apresenta troços em que a vegetação ripícola está praticamente ausente, como 

resultado de acções de limpeza e reperfilamento por parte dos proprietários dos terrenos que 

atravessa. Nos troços menos intervencionados assiste-se ao desenvolvimento de povoamentos 

estremes de canavial e silvado que dificultam o acesso à linha de água. 

Bco do Vale do Carvão – é afluente da margem esquerda do rio Guadiana, tendo um 

desenvolvimento no sentido Sudoeste-Noroeste. 

Este curso de água apresenta, em vários troços, uma galeria ripícola bem estruturada, constituída 

por todos os estratos vegetais (arbóreo, arbustivo e herbáceo), embora estes se apresentem 

indissociáveis. O estrato arbóreo é dominado por freixo, choupo-negro e/ou choupo-branco sendo o 

sub-coberto caracterizado pela presença, embora residual, de salgueiro. O estrato arbustivo é 

dominado por silvados muitas vezes associados a juncais. Desenvolvem-se também no leito menor 

formações com maiores exigências hídricas, tais como o caniço e a tabúa. 

As actividades agrícolas praticadas nos terrenos marginais são, entre outros factores, responsáveis 

pelo confinamento das comunidades ripícolas e sub-ripícolas aos limites imediatos da linha de água e, 

consequentemente, pelo domínio de povoamentos quase estremes de canavial, bastante pobres em 

elementos florísticos, mas responsáveis pelo elevado estado de degradação do troço do curso de 

água onde se desenvolvem. 

 Linhas de água Tipo 3 

As linhas de água de Tipo 3 são cursos de água não incluídos no “Índice Hidrográfico e 

Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal”, DGRAH, 1981, e valas colectivas existentes. 

No interior do aproveitamento foram analisadas 8 linhas de água do tipo 3, cuja caracterização é 

apresentada de seguida. 

O barranco dos Caliços e o barranco da Merendeira foram alvo de estudo, e as intervenções 

preconizadas definidas a nível de projecto de execução, no âmbito do “Projecto de Execução dos 

Blocos de Caliços-Machados”, na sua total extensão dentro do bloco dos Coutos de Moura, pelo que 

não serão analisados no âmbito do presente projecto. 
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O barranco Vale de Figueiras será intervencionado no âmbito do “Projecto de Execução do Adutor 

Caliços-Moura e Respectivos Blocos de Rega”. No entanto, o estudo deste barranco tem início no 

limite do bloco de emparcelamento, pelo que o troço incluído neste perímetro de emparcelamento será 

analisado em toda a sua extensão. 

No âmbito do Projecto de Execução do Adutor Caliços-Moura e Respectivos Blocos de Rega foi 

efectuada a seguinte descrição: 

“Barranco Vale Figueiras (sem classificação decimal), que até à secção de jusante (S0) tem uma 

extensão de 1,97 km (…) Ao longo do troço caracterizado, esta linha de água está genericamente 

desprovida de vegetação arbórea. A vegetação herbácea e anual que se desenvolve tanto nas 

margens como em ambos os taludes não apresenta exigências hídricas, e é semelhante à que se 

desenvolve nos terrenos agrícolas contíguos, exceptuada alguma flora com características mais 

hidrófilas. No início do seu traçado, sensivelmente entre os km 0+000-0+195, a vegetação é escassa, 

sendo ambos os taludes e margens dominados por um núcleo de canavial com características quase 

estremes. Ao longo do restante traçado são abundantes Foeniculum vulgare (Funcho), Scolymus 

hispanicus (Cardo-doirado) e espécies da família das Poaceae, designadamente, Poa annua, 

Cynodon dactylon, Bromus sp., Paspalum sp., Festuca sp., Briza maxima (Bole-bole-maior) e Avena 

sterillis (Aveia-bastarda). Foram também observados núcleos pontuais de silva (Rubus ulmifolius).” 

Também a Ribeira de Roncas será intervencionada no âmbito do mesmo projecto de execução 

(Projecto de Execução do Adutor Caliços-Moura e Respectivos Blocos de Rega). Deste modo, a 

intervenção no âmbito deste projecto inicia-se apenas junto ao Monte de Ronca de Cima, ou seja, 

cerca de 0,5 km a jusante da EM1080, pelo que a caracterização desta linha de água será efectuada 

até esse ponto. 

No Projecto de Execução do Adutor Caliços-Moura e Respectivos Blocos de Rega a Ribeira de 

Roncas é descrita como sem classificação decimal, e que até à secção de jusante (S0) tem uma 

extensão de 3,20 km. O troço caracterizado no estudo referido, apresentava-se bastante degradado 

do ponto de vista da vegetação, a galeria ripícola estava empobrecida, tendo sido identificado um 

escasso número de espécies arbóreas ou arbustivas, sendo as comunidades dominantes, quer nos 

taludes quer no rasto, caracterizadas por espécies anuais bastante frequentes nos terrenos agrícolas 

adjacentes. Ocorre apenas um núcleo de Populus nigra (Choupo-negro) com poucos metros de 

extensão entre o km 0+560 e o km 0+665. 

Bco do Vale da Parra – é afluente da margem esquerda do rio Ardila e desenvolve-se no sentido 

Sudoeste-Noroeste. 

Bco dos Falcões – é afluente da margem esquerda do barranco dos Pomares, que por sua vez é 

afluente da margem esquerda da ribeira de Brenhas. Desenvolve-se no sentido Oeste-Este. 

Ribeira de Roncas – é afluente da margem esquerda da ribeira de Torrejais. Tem um 

desenvolvimento no sentido Sudoeste-Nordeste.  
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Bco Lei do Coito – é afluente da margem direita da ribeira de Torrejais. Tem um desenvolvimento 

no sentido Sudeste-Noroeste. 

Bco do Meio – é afluente da margem direita da ribeira de Torrejais. Tem um desenvolvimento no 

sentido Sudeste-Noroeste. 

Bco Vale de Figueiras – é afluente da margem esquerda do rio Guadiana. Tem um 

desenvolvimento no sentido Sul-Norte. 

No Anexo 7 incluído no Volume 3 do EIA apresenta-se uma reportagem fotográfica, onde se poderá 

observar o aspecto e o estado de conservação das linhas de água descritas anteriormente.  

No Quadro 6-14 encontram-se descritas as principais características das bacias hidrográficas e 

linhas de água da área de estudo. 

Quadro 6-14 – Principais características das bacias hidrográficas e linhas de água da área de 
incidência do projecto. 

Linha de Água 
Classificação 

Decimal 

Área da Bacia 
Hidrográfica 

(Km2)* 

Comprimento 
da Linha de 
Água (km)* 

Área da Bacia 
Hidrográfica na área de 
emparcelamento (km2) 

Tipo 

Bco do Vale da Parra - - - 1,36 3 

Ribª de Brenhas 401 53 03 67,1 27,0 68,50 1 

Bco dos Falcões - - - 2,52 3 

Ribª de Torrejais (Torjais) 401 53 01 13,7 9,0 11,61 2 

Ribª das Roncas - - - 1,59 3 

Bco Lei do Coito - - - 1,18 3 

Bco do Meio - - - 0,99 3 

Bco Vale de Figueiras - - - 0,54 3 

Bco do Vale de Carvão 401 51 14,9 9,0 8,90 2 

Bco dos Caliços - - - 2,31 3 

Bco da Merendeira - - - 1,15 3 

*de acordo com o Índice Hidrográfico 

6.4.1.2. Usos da água 

BACIA DO RIO GUADIANA 

O consumo de água global na bacia hidrográfica do rio Guadiana regista um valor de cerca de  

188 hm³/ano. As necessidades totais para abastecimento urbano na bacia do Guadiana em 1997 (ano 

de referência) foram estimadas em 15,2 hm³ o que representa 9% das necessidades totais da bacia 

para abastecimento doméstico, industrial e para a agricultura. O sector primário utiliza 88% do valor 

total e os consumos industriais representam 2% deste mesmo valor (Hidroprojecto et al, 2001). Estes 
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valores podem porém ser na realidade pouco rigorosos devido a industrias hoje desactivadas, mas 

ainda activas em 1997 (como por exemplo a industria RECICLA da PORTUCEL). De facto, o PHB do 

Guadiana de 2001 apresenta valores de 1997. Há portanto uma imprecisão. 

A água necessária para rega por ano tem um valor de cerca de 165 hm³, dos quais 59% referem-se 

aos regadios individuais e, os restantes 41%, aos regadios colectivos. 

Segundo o Plano de Bacia Hidrográfica do rio Guadiana ao longo da bacia hidrográfica do 

Guadiana existem outras utilizações da água: 

− 2 Praias fluviais reconhecidas como tal, 

− Actividades de pesca; 

− 1 Aquacultura; 

− 10 Salinas; 

− Extracção de inertes, 

− Navegação fluvial a jusante de Mértola; 

− Desportos Náuticos nas albufeiras públicas; e 

− Instalações de índole turística e infra-estruturas de suporte para as actividades de recreio 

relacionadas com os recursos hídricos. 

ÁREA DE INCIDÊNCIA DO PROJECTO 

De acordo com a informação publicada pela Câmara Municipal de Moura o concelho é abastecido 

de água potável, através de quatros sistemas, a saber: 

− Fonte da Telha: Sistema de água subterrânea que abastece a cidade de Moura; 

− Gargalão: Sistema de água subterrânea que abastece a freguesia do Sobral da Adiça; 

− ETA do Rio Ardila: Sistema de água superficial com origem no rio Ardila que abastece as 

freguesias de Amareleja, Póvoa de São Miguel, Safara, Santo Aleixo da Restauração e Santo 

Amador; 

− Estrela: Sistema de Água subterrânea que abastece a referida povoação que pertence à 

freguesia da Póvoa de São Miguel. 

Em termos de volume fornecido pelo Sistema de Abastecimento Municipal, cerca de 72% do 

volume de água fornecido depende da extracção a partir de águas subterrâneas, sendo o restante 

assegurado pela captação no rio Ardila. 
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Através de fotointerpretação de ortofotomapas da área de incidência do projecto, complementado 

com reconhecimento de campo e contactos com agricultores, foram identificadas e cartografadas 

várias infra-estruturas de armazenamento de água. 

Estas origens, que se localizam predominantemente ao longo de linhas de água, são actualmente 

utilizadas para regar terrenos por meio de rega com recurso a “center pivot” e de rega gota a gota. A 

sua localização irá apresentar-se no Desenho 7 incluído no Volume 2 do EIA (Planta de Localização 

de Pontos de Água e de Poluição Tópica). 

Nas Figura 6-19 a Figura 6-24 exemplificam-se o tipo de charcas existentes na área em estudo. 

 

Figura 6-19 – Charca próximo do Monte da Tapada. 

 

Figura 6-20 – Charca junto ao Monte da Atalaia Gorda. 
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Figura 6-21 – Charca próximo do Monte dos Coteis. 

 

Figura 6-22 – Charca situada entre o Monte do Carapeto e o Pomar Pinta Barris, a leste da ribeira de 
Brenhas. 

 

Figura 6-23 – Charca próximo do Monte do Alvarinho. 
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Figura 6-24 – Charca situada a Norte do Monte do Teles. 

6.4.1.3. Fontes de poluição tópica 

Na zona do projecto e sua envolvente de 200 m foram identificadas oito fontes poluidoras cujo 

detalhe se apresenta no quadro seguinte e localização no Desenho 07 incluído no Volume 2 do EIA. 
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Quadro 6-15 – Descrição das Fontes Poluidoras identificadas na área em estudo. 

 

Nº Tipo de rejeição Lugar Freguesia Origem Destino_final Tipo_actividade Actividade Animal Efectivos Regime Classificação Grau_tratamento

1 pontual Rua das Forças Armadas n.º 9 Moura (Santo Agostinho) industriais Colector industrial Produção de azeite, óleos e gorduras EPTAR primário

2 pontual Carrascal ou Bemposta Moura (Santo Agostinho) domésticas Solo urbana Doméstico ETAR primário

3 pontual Pisões Moura (Santo Agostinho) industriais Água industrial Alimentar e bebidas ETAR secundário

4 difusa Coutada Moura (Santo Agostinho) industriais Solo pecuária

5 difusa Fonte de sua alteza Moura (Santo Agostinho) industriais evaporação industrial Produção de azeite, óleos e gorduras Sistema de Retenção preliminar

6 pontual Horta do Freixo/ETAR Moura Moura (São João Baptista) urbanas Água urbana ETAR secundário

7 difusa Quinta da Laginha Moura (São João Baptista) agro-pecuárias Solo pecuária Suinicultura porcos 300 intensivo Sistema de Retenção preliminar

8 pontual Herdade dos Machados Moura (Santo Agostinho) industriais/domésticas Água industrial Alimentar e bebidas ETAR/Comp secundário  
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6.4.1.4. Qualidade da Água 

6.4.1.4.1. Enquadramento 

A qualidade das massas de águas superficiais na região do Alentejo é frequentemente referida 

como um problema muito significativo, sendo de facto justificada a atenção reservada ao que é 

considerado actualmente um dos principais problemas dos sistemas hídricos da região. De entre os 

problemas que têm vindo a ser apresentados em diferentes estudos científicos, o da eutrofização das 

massas de água superficial assume particular importância, já que se tem vindo a verificar que a 

maioria das albufeiras se encontram eutrofizadas, sendo poucas as que se classificaram como 

mesotróficas. De acordo com o Anuário de Qualidade da Água da Região do Alentejo (CCDR-

ALENTEJO, 2008), relativo ao ano hidrológico de 2006-2007 (relatório disponível em http://www.ccdr-

a.gov.pt), de entre 22 albufeiras avaliadas, 19 foram classificadas como eutróficas, sendo que apenas 

as albufeiras do Alvito, Apartadura e Santa Clara foram classificadas com mesotróficas. 

O reconhecimento do problema da eutrofização nas massas de água superficiais e subterrâneas na 

região do Alentejo determinou inclusivamente a designação de algumas massas de água da região 

como Zonas Sensíveis e Zonas Vulneráveis, ao abrigo respectivamente das Directivas das Águas 

Residuais Urbanas (Directiva do Conselho 91/171/CEE, de 21 de Maio) e dos Nitratos (Directiva do 

Conselho 91/676/CEE, de 12 de Dezembro). De acordo com o Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 de 

Junho, foram designadas como Zonas Sensíveis, por se considerarem eutrofizadas, as albufeiras do 

Maranhão, Alqueva (rio Guadiana e respectiva bacia hidrográfica), Vale do Gaio e Roxo. 

O Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de Outubro, alterou a lista de zonas menos sensíveis de 

continente, definiu as áreas de influência de todas as zonas sensíveis e disponibilizou o acesso à 

correspondente informação geográfica. 

Tendo por base a lista de identificação que consta do Decreto-Lei n.º 198/2008, de 8 de Outubro, foi 

identificada uma zona sensível - Albufeira do Alqueva (e respectiva área de influência – cerca de  

4354 km2) devido ao critério da Eutrofização. Esta classificação como zona sensível deveu-se também 

ao incumprimento das disposições da Directiva 75/440/CEE de 16 de Julho, dado que se trata de uma 

massa de água de armazenamento de águas públicas que abastece outras albufeiras, como a 

Albufeira de monte Novo, cuja captação de água se destina à produção de água para consumo 

humano. 

O fenómeno da eutrofização em massas de água superficiais tem como mecanismo básico o 

crescimento e proliferação de plantas aquáticas, como resultado da utilização dos nutrientes 

inorgânicos disponíveis através do mecanismo da fotossíntese (Thoman, 1987, Metcalf and Eddy, 

1995; Novotny e Olem, 1994, NERI, 1997 e Varennes, 2003). Deste modo, quando se verifica um 

aumento da disponibilidade de nutrientes, a produtividade primária aumenta e assim também a 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 102 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO  

biomassa algal, desequilibrando o ecossistema, muitas vezes de forma irreversível. As descargas de 

efluentes domésticos, urbanos e industriais, bem como do arrastamento de fertilizantes agrícolas pelo 

escoamento de superfície, estão entre os principais factores que contribuem para esse 

enriquecimento. O aumento da presença de nutrientes é frequentemente resultante da actividade 

humana, sendo reconhecido que esta tem vindo a desencadear e a agravar o problema da 

eutrofização (Thomas et al, 1997; Novotny, 1999). De acordo com Metcalf e Eddy, (1995), apesar da 

eutrofização depender de muitos factores incontroláveis, as actividades humanas estão entre as 

principais causas de deterioração dos ecossistemas aquáticos. 

Nos anos mais recentes, face à diminuição da atenção sobre as fontes de poluição pontual, devido 

essencialmente ao facto de se considerarem de identificação relativamente simples e ao sucesso no 

seu controlo (HAYGARTH E CONDRON, 2004), a poluição difusa tem vindo a ser reconhecida como um 

factor determinante na qualidade da água, sendo actualmente considerada, em muitos países, o maior 

problema de poluição (CAMPBELL ET AL, 2004). 

Neste contexto, as práticas agrícolas adoptadas são determinantes para a qualidade dos meios 

hídricos receptores. 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 que a prática do regadio é tipicamente uma agricultura mais 

intensiva, à qual estão habitualmente associadas maiores cargas de fertilizantes, nomeadamente 

azoto e fósforo. 

De modo a considerar a eventual influência deste projecto de emparcelamento nas massas de 

água, integrando as fontes de poluição potenciais, é necessário identificar o âmbito geográfico das 

áreas drenantes para cada massa de água em causa, de forma a ser possível avaliar os impactes na 

qualidade da água dos meios receptores, resultantes dos eventuais acréscimos de carga poluente que 

resultem da implementação do Emparcelamento dos Coutos de Moura. 

Conforme se pode observar no Desenho 6 incluído no Volume 2 do EIA, a rede hidrográfica da área 

do projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura drena para o rio Ardila e para o rio Guadiana, 

sendo atravessada, principalmente, pelas ribeiras de Brenhas e Torrejais. 

No Relatório Técnico para Efeitos de Participação Pública do Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas Integradas nas Regiões Hidrográficas 6 e 7 (Nemus, Ecossistema e AgroGes, Dezembro 

de 2011) é efectuada a classificação do estado em 2009 para as massas de água superficiais da 

Região Hidrográfica do Guadiana (Figura 6-25). Verifica-se que na área de Emparcelamento podem 

ser encontradas massas de água classificadas de Bom a Medíocre (na zona nordeste), apresentado a 

maior parte das massas de água a classificação de razoável.  



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 103 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO  

 

Figura 6-25 – Classificação do estado em 2009 para as massas de água superficiais da Região 

Hidrográfica do Guadiana. 

 

Local de implantação 
de Projecto 
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6.4.1.3.2.2 Rio Ardila – Albufeira de Pedrógão 

No que respeita a dados de campo disponíveis para a caracterização da qualidade da água no rio 

Ardila, são de considerar dois conjuntos de dados. No primeiro estão os dados disponibilizados pela 

EDIA, recolhidos sob a sua responsabilidade e respeitantes às estações de Ardila – montante e Ardila 

(albufeira de Pedrógão). No segundo estão as estações do SNIRH, com localização mais a montante 

no rio Ardila. 

De acordo com os dados de qualidade da água fornecidos pela EDIA, verifica-se que, no rio Ardila, 

se registam focos de contaminação por Coliformes Fecais, demonstrados pelos elevados valores 

observados na estação de Ardila montante (Figura 6-26). 
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Figura 6-26 – Coliformes totais e coliformes fecais na estação de monitorização de Ardila montante. 

Na estação monitorização de qualidade da água designada como Ardila, esta actualmente já 

incluída no regolfo da albufeira de Pedrógão, são igualmente observáveis alguns picos de coliformes 

fecais (Figura 6-27), apesar dos valores registados serem inferiores aos da estação de Ardila 

montante. 
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Figura 6-27 – Coliformes totais e coliformes fecais na estação de monitorização de Ardila montante. 

Este tipo de contaminação pode ter origem urbana ou ser resultado da actividade pecuária. No 

entanto, tendo em consideração a Figura 6-28, Figura 6-29 e Figura 6-30 os valores de NH4-N e de 

CBO5 observados em ambas as estações (Ardila e Ardila montante) não parecem indicar descargas 

de origem urbana muito significativas e que justifiquem os valores de coliformes observados. A 

actividade pecuária, no Alentejo muitas vezes realizada de forma extensiva e possibilitando a 

proximidade ou até mesmo o contacto directo dos animais com as massas de água superficiais, pode 

ser a principal causa desta contaminação. 
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Figura 6-28 – NH4-N, na estação de monitorização de Ardila, superfície. 
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Figura 6-29 – NH4-N, na estação de monitorização de Ardila montante. 
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Figura 6-30 – Carência bioquímica em oxigénio (5 dias), na estação de monitorização de Ardila, 
superfície. 

No que respeita aos nutrientes azoto e fósforo, avaliados através dos parâmetros azoto total e 

fósforo total respectivamente, é de salientar uma tendência decrescente entre as estações de Ardila 

montante e Ardila. Esta variação deve ser no entanto encarada com algumas reservas, na medida em 

que a estação de jusante se encontra já no regolfo da albufeira de Pedrógão, podendo por isso 

reflectir alguma diluição ou sedimentação dos nutrientes referidos. Outra causa provável para esta 

diminuição é também o consumo de nutrientes pela biomassa, situação que pode justificar as muito 

elevadas concentrações de clorofila observadas na estação Ardila (Figura 6-31). 
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Figura 6-31 – Clorofila a, na estação de monitorização de Ardila, superfície. 

Registe-se ainda que os valores de clorofila a são igualmente muito elevados na estação de Ardila 

montante (Figura 6-32), situação que, em conjunto com as concentrações de coliformes observadas, 

reflecte a má qualidade da água que se verifica no rio Ardila, não só em termos de contaminação 

microbiológica mas também por nutrientes, no caso azoto e fósforo. 
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Figura 6-32 – Clorofila a, na estação de monitorização de Ardila montante. 

Em relação ao fósforo total, nutriente habitualmente identificado como limitante no processo de 

eutrofização em massas de água doce superficiais, e de acordo com os valores apresentados na 

Figura 6-33, as concentrações observadas em Ardila montante e o tipo de ocupação do solo na região 

sugerem a influência da actividade agrícola, apesar de o fósforo ser muitas vezes também resultado 

de poluição difusa de origem urbana ou mesmo de descarga de águas residuais. 
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Figura 6-33 – Fósforo total, na estação de monitorização de Ardila montante. 

Apesar dos valores elevados de fósforo observados na Figura 6-33 os dados recolhidos à superfície 

na estação de Ardila, apresentados na Figura 6-34, indicam baixas concentrações deste nutriente. Tal 

situação pode dever-se ao decaimento que se regista na albufeira de Pedrógão, como resultado não 

só do consumo, mas da sedimentação do fósforo, possível consequência da redução das velocidades 

de escoamento. 
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Figura 6-34 – Fósforo total, na estação de monitorização de Ardila montante. 

De facto, como se pode observar na Figura 6-35, o fósforo total observado em profundidade na 

estação de Ardila, é bastante superior. 
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Figura 6-35 – Fósforo total, na estação de monitorização de Ardila, fundo. 

Relativamente aos dados de campo disponíveis para as estações de qualidade da água da ARH 

Alentejo, Ardila e Ardila-captação, a análise comparativa dos dados mais recentes indica uma 

reduzida variação na qualidade da água entre as duas estações, facto que traduz ou uma reduzida 

capacidade de regeneração do meio hídrico, e/ou afluência significativa de cargas poluentes ao longo 

do troço de rio entre as duas estações. De facto os dados apresentados evidenciam alguns problemas 

de qualidade da água, relativamente ao nível das concentrações de coliformes totais (Figura 6-36), 

carência química em oxigénio (Figura 6-37), fósforo total (Figura 6-38) e clorofila-a (Figura 6-39). 

Estes problemas tinham já sido evidenciados em função dos dados observados mais a jusante, nas 

estações de monitorização da EDIA. 

No Anexo 03 são apresentadas figuras relativas aos restantes parâmetros. 
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Figura 6-36 – Coliformes Totais, nas estações de monitorização da ARH Alentejo, no rio Ardila. 
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Figura 6-37 – CQO, nas estações de monitorização da ARH Alentejo, no rio Ardila. 
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Figura 6-38 – Fósforo total, nas estações de monitorização da ARH Alentejo, no rio Ardila. 
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Figura 6-39 – Clorofila-a, nas estações de monitorização da ARH Alentejo, no rio Ardila. 

Fazendo o enquadramento com a albufeira de Pedrógão, dado que ambos constituem o principal 

meio hídrico superficial receptor das escorrências das áreas regadas do projecto de Emparcelamento 

dos Coutos de Moura, é de considerar que face aos critérios de avaliação do estado trófico, a albufeira 

de Pedrógão deverá também ser classificada como Eutrófica.  

Em conclusão, relativamente à qualidade da água, a albufeira de Pedrógão tem apresentado 

alguma contaminação. De facto, os parâmetros para os quais se verificaram situações de 

incumprimento indicam alguma contaminação dos recursos hídricos em termos de carga orgânica e 

bacteriológica. Este tipo de contaminação pode ter origem urbana ou ser resultado da actividade 

pecuária. No entanto, decorrente dos dados analisados é de admitir que a principal causa seja a 

actividade pecuária. 

6.4.1.4.2. Vulnerabilidade à Poluição 

6.4.1.4.2.1. Índice WRASTIC 

O Método WRASTIC (Wastewater; Recreational activities; Agricultural activities; Size of the 

watershed; Transportation avenues; Industrial activities and the amount of ground Cover), foi 

desenvolvido para apoiar a gestão e o planeamento na tarefa de avaliar a vulnerabilidade relativa de 

águas superficiais (Gallegos, et al., 2000). 

A metodologia WRASTIC apresenta a vantagem de se basear em características da bacia 

hidrográfica de fácil identificação, sendo um método genérico e de alerta para potenciais problemas. 

A metodologia baseia-se nos seguintes parâmetros: 
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• W – Presença de águas residuais; 

• R – Impacte de actividades de lazer: 

• A – Impacte da agricultura; 

• S – Dimensão da bacia hidrográfica; 

• T – Vias de transporte; 

• I – Impacte da indústria; 

• C – Cobertura vegetal do solo. 

A equação para determinar o Índice WRASTIC (IW) para qualquer bacia é a seguinte: 

IW=WR WW + RR RW + AR AW + SR SW + TR TW + IR IW + CR CW 

Onde: R = índice de classificação e w = Índice de ponderação. 

Os valores deste índice de ponderação são apresentados de seguida. 

Parâmetros de cálculo w 
 

• W – Presença de águas residuais 3 

• R – Impacte de actividades de lazer 2 

• A – Impacte da agricultura 2 

• S – Dimensão da bacia hidrográfica 1 

• T – Vias de transporte 1 

• I – Impacte da indústria 4 

C – Quantidade de cobertura vegetal do solo 1 

Quanto maior for o Índice WRASTIC, tanto maior será a sensibilidade (e também o risco) da origem 

de água superficial à contaminação. 

Assim, podem definir-se três classes de sensibilidade: 

� Índice WRASTIC > 50: Sensibilidade Elevada; 

� Índice WRASTIC entre 26 e 50: Sensibilidade Moderada; 

� Índice WRASTIC < 26: Sensibilidade Reduzida. 
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A escala espacial de angariação de informação para produzir o Índice WRASTIC, bem como a 

fidedignidade dos dados são cruciais para o resultado final. Este método pode ser implementado com 

base em informação cartográfica digital ou, simplesmente com bases cartográficas em papel, 

inventário e localizações das actividades com interesse para a construção do Índice. Outro aspecto 

interessante é poderem gerar-se cenários futuros, face a possíveis alterações do uso do solo e avaliar 

a eventual alteração do índice. Esta estratégia terá bastante importância quando a classificação se 

situar próximo dos valores de transição, nomeadamente 26 e 50. 

Para a categoria de presença de águas residuais (Quadro 6-17), os índices foram atribuídos de 

acordo com as informações constantes dos ficheiros de dados das fontes de poluição, fornecidos pela 

ARH-Alentejo. 

No caso do projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura foi necessário, para cada 

parâmetro, escolher critérios que pudessem, de alguma maneira, retractar a realidade com a maior 

fiabilidade possível. Deste modo, e para apertar a malha de análise em todo o perímetro de 

emparcelamento, começou-se por traçar sub-bacias com o objectivo de que a análise WRASTIC fosse 

feita em cada uma delas, ou seja, numa área bastante menor, de modo a se poder aferir de eventuais 

mudanças no índice de sensibilidade com maior rigor. Com base na carta de recursos hídricos 

superficiais traçaram-se várias sub-bacias que se encontram delimitadas no Desenho 10 incluído no 

Volume 2 do EIA. 

No Quadro 6-15 encontra-se uma descrição sumária das fontes poluidoras existentes na área de 

estudo, sendo que no Quadro 6-16 se encontra a sua distribuição por sub-bacia traçada. 

Quadro 6-16 – Distribuição das fontes poluidoras por sub-bacia. 

Sub-bacia Fontes Poluidoras (o nº corresponde 
ao nº da linha do Quadro 6-15) 

25 6 

31 4 

34 2 

38 7 

 

Nos Quadro 6-17 e Quadro 6-18 são listados os critérios utilizados na classificação dos parâmetros 

utilizados na equação para determinar o Índice WRASTIC. 
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Quadro 6-17 – Categorias e Índices de Classificação (W) para a presença de águas residuais (W). 

 

Quadro 6-18 – Categorias e Índices de Classificação para o impacte de actividades de lazer (R). 

No que concerne à classificação para o impacte da actividade agrícola, o método lista uma série de 

actividades, sendo o índice a soma dessas mesmas actividades (Quadro 6-19). Considerou-se sempre 

a existência de vida selvagem. No que respeita às outras actividades, explicita-se abaixo os critérios 

utilizados (Quadro 6-20). 

Quadro 6-19 – Categorias e Índices de Classificação para o impacte de actividades de Agricultura (A). 

• consultar lista de actividades no Quadro seguinte. 
 

Categorias da presença de águas residuais (W) Índices de 
classificação (WR) 

Introdução de efluentes de ETAR públicas na bacia hidrográfica e presença de fossas sépticas 5 

Introdução de efluentes de ETAR públicas na bacia hidrográfica 4 

Presença de > 50 fossas sépticas privadas 3 

Presença de < 50 fossas sépticas privadas 2 

Ausência de descargas de águas residuais 1 

Categorias da dimensão da bacia hidrográfica (R) Índices de classificação 
(RR) 

Presença de actividades conhecidas e monitorizadas na água 5 

Presença de actividades não monitorizadas da água 4 

Existência de acessos para veículos 3 

Sem acessos para veículos 2 

Sem acessos para actividades de lazer 1 

Categorias de Impacte da Agricultura (A) Índices de classificação (AR) 

5 ou mais actividades* presentes 5 

4 ou mais actividades* presentes 4 

3 ou mais actividades* presentes 3 

2 ou mais actividades* presentes 2 

1 ou mais actividades* presentes 1 
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Quadro 6-20 – Listagem de actividades a contabilizar e critérios utilizados. 

O índice de classificação para a dimensão da bacia hidrográfica, foi obtido através da área GIS das 

sub-bacias traçadas, e classificada de acordo com o Quadro 6-21. 

Quadro 6-21 – Categorias e Índices de Classificação para a dimensão da bacia hidrográfica (S). 

A classificação para as vias de transporte foi feita com base nas cartas militares e para a situação 

de projecto contabilizando-se os caminhos novos a construir e o facto de serem ou não pavimentados 

(Quadro 6-22). Os parâmetros utilizados na classificação para o impacte da indústria e para a 

classificação da cobertura vegetal encontram-se nos Quadro 6-23 e Quadro 6-24, respectivamente. 

Quadro 6-22 – Categorias e Índices de Classificação para vias de transporte (T). 

Lista de Actividades Critério Utilizado 

 
Aplicação de pesticidas 
 

Onde há vinha e olival, e onde já existe regadio permanente. 

Presença de unidades de alimentação intensiva de 
gado, celeiros e criação de gado 

Onde existem boviniculturas, intensivas, e indicadas como fontes 
poluidoras. 

Presença de pastagens intensivas 
Considerou-se que a pastagem não era intensiva em nenhuma bacia, 
pelo nº de animais verificados em campo. 

Presença de pastagens com fraca utilização Em todas as sub-bacias traçadas. 

Presença de quintas 
Considerou-se a toponímia da CM complementada com o trabalho de 
campo. 

Presença de vida selvagem Em todas as sub-bacias traçadas. 

Categorias da dimensão da bacia hidrográfica 
(S) 

Índices de classificação 
(SR) 

> 1942 km2 5 

388 km2 < D ≤ 1924 km2 4 

155 km2 < D ≤ 388 km2 3 

39 km2 < D ≤ 155 km2 2 

D ≤ 39 km2 1 

Categorias das Vias de transporte (T) 
Índices de 

classificação (TR) 

Caminhos-de-Ferro e auto-estradas 5 

Itinerários principais (IP), Itinerários Complementares (IC) e vias rápidas 4 

Estradas Nacionais (EN) e Estradas Municipais (EM) (pavimentadas) 3 

Estradas não pavimentadas 2 

Inexistência de vias de transporte na bacia hidrográfica 1 
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Quadro 6-23 – Categorias e Índices de Classificação para o impacte da Indústria (I). 

 

Quadro 6-24 – Categorias e Índices de Classificação para a cobertura vegetal do solo (C). 

Assim, para a situação de referência, e depois de aplicados os Índices tabelados de acordo com a 

situação no terreno chegou-se ao Quadro 6-25 de sensibilidades para a poluição dos recursos hídricos 

superficiais nas bacias consideradas para a área de estudo. 

 

Quadro 6-25 – Sensibilidade WRASTIC na Situação actual. 

 
Sub-Bacia 

SITUAÇÃO ACTUAL 

Índice WRASTIC Sensibilidade 
1 23 Reduzida 

2 24 Reduzida 

3 27 Moderada 

4 25 Reduzida 

5 27 Moderada 

6 27 Moderada 

7 27 Moderada 

8 27 Moderada 

Categorias das Vias de transporte (I) 
Índices de 

classificação (IR) 

Indústrias que apresentam descargas muito poluentes ou impactes muito pesados na envolvente 5 

Indústrias que apresentam descargas poluentes ou impactes pesados na envolvente 4 

Indústrias que apresentam descargas poluentes moderadas ou impactes moderados na envolvente 3 

Indústrias que apresentam descargas poluentes mínimas ou impactes mínimos na envolvente 2 

Inexistência de indústria na bacia hidrográfica 1 

Categorias da Cobertura Vegetal do solo (C) 
Índices de classificação 

(CR) 

0 a 5% de solo coberto por vegetação 5 

6 a 19% de solo coberto por vegetação 4 

20 a 34% de solo coberto por vegetação 3 

35 a 50% de solo coberto por vegetação 2 

> 50% de solo coberto por vegetação 1 
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Sub-Bacia 

SITUAÇÃO ACTUAL 

Índice WRASTIC Sensibilidade 

9 23 Reduzida 

10 23 Reduzida 

11 24 Reduzida 

12 27 Moderada 

13 24 Reduzida 

14 24 Reduzida 

15 27 Moderada 

16 24 Reduzida 

17 27 Moderada 

18 26 Moderada 

19 28 Moderada 

20 32 Moderada 

21 24 Reduzida 

22 23 Reduzida 

23 26 Moderada 

24 32 Moderada 

25 40 Moderada 

26 31 Moderada 

27 24 Reduzida 

28 24 Reduzida 

29 24 Reduzida 

30 24 Reduzida 

31 28 Moderada 

32 27 Moderada 

33 27 Moderada 

34 27 Moderada 

35 27 Moderada 

36 27 Moderada 

37 24 Reduzida 

38 24 Reduzida 

39 27 Moderada 

40 27 Moderada 

41 27 Moderada 

42 28 Moderada 

43 28 Moderada 

44 28 Moderada 

45 26 Moderada 

46 25 Reduzida 

47 27 Moderada 

48 26 Moderada 

49 27 Moderada 
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Assim, conforme se pode observar no Desenho 09 incluído no Volume 2 do EIA, a área em estudo 

para a implementação do projecto de Emparcelamento Rural dos Coutos de Moura apresenta, 

actualmente, uma sensibilidade à poluição das águas superficiais Moderada a Reduzida. 

6.4.2. Recursos Hídricos Subterrâneos 

6.4.2.1. Considerações gerais 

Para a caracterização dos recursos hídricos subterrâneos foram considerados os dados constantes 

em diversos documentos e informação bibliográfica ou fornecidos pelas entidades competentes nesta 

matéria, tendo-se posteriormente completado a informação relativamente aos usos dos recursos 

hídricos subterrâneos com trabalho de campo. 

Em complemento dessa informação, foi consultado o Plano de Bacia Hidrográfica do Guadiana e o 

Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo - ERHSA. 

6.4.2.2. Caracterização hidrogeológica 

A área em estudo é abrangida por dois sistemas aquíferos, conforme se pode observar na 

Figura 6-40: 

− Rochas Ígneas e Metamórficas – Zona de Ossa Morena; e  

− Carbonatado de Moura (Sistema Aquífero de Moura-Ficalho). 
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Figura 6-40 - Enquadramento da Área de Estudo nos sistemas aquíferos da região (Fonte: ERHSA, 
2001). 

 

Área de Estudo 
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SISTEMA AQUÍFERO DE MOURA-FICALHO (SAMF) 

A área de estudo abrange parte do Sistema Aquífero Moura-Ficalho, que é uma das grandes 

reservas de água subterrânea do Alentejo. O suporte físico deste sistema é constituído 

maioritariamente por rochas carbonatadas do soco hercínio (dolomias de Ficalho e complexo vulcano-

sedimentar de Ficalho – Moura) e a sua elevada produtividade contrasta claramente com a baixa 

produtividade das áreas envolventes, onde predominam as rochas metassedimentares e eruptivas. 

Este sistema é formado por um aquífero principal, o aquífero Moura-Ficalho, e por três outros 

aquíferos de menores dimensões, subsidiários do principal: 

− O aquífero Moura-Brenhas, que a leste de Moura é livre, passando a confinado para norte, em 

direcção ao rio Ardila e que, de acordo com Costa et al. (2006A), é “recarregado por infiltração 

de água da Ribeira de Brenhas, depois de esta ser alimentada pela nascente das Enfermarias, 

que é uma das descargas naturais do aquífero principal”; 

− O aquífero dos Calcários de Moura, constituído pela cobertura cenozóica da zona de Moura e 

que é um aquífero superficial, essencialmente confinado, de reduzida permeabilidade e 

espessura, recarregado subterraneamente pelo aquífero principal e cujo desenvolvimento 

coincide praticamente com o perímetro da cidade; 

− O aquífero da Ribeira da Toutalga, que se desenvolve na zona de confluência das ribeiras da 

Toutalga e S. Pedro e que é um aquífero confinado, intimamente associado à recarga 

proveniente destas ribeiras; como referem Costa et al. (2006a:6),” o segundo destes cursos de 

água é alimentado durante a estiagem exclusivamente a partir da nascente do Gargalão, outras 

das principais descargas naturais” do aquífero principal. 

O aquífero Moura-Ficalho possui uma grande espessura, atingindo os 690 metros de profundidade 

em Moura, 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, como referem 

Costa et al. (2006a:6), “a permeabilidade reduz-se em profundidade, passando dos valores 

característicos de um meio cársico a valores pequenos, característicos de um meio fissurado”. Os 

ensaios realizados neste aquífero apontam, em termos de parâmetros hidráulicos, para valores de 

transmissidade entre 10 e 3500m2/dia e valores de coeficiente de armazenamento de 0,2. A 

produtividade é elevada e, de acordo com Costa (2001), no furo de captação de Fonte da Telha para 

abastecimento público da cidade de Moura chegam a ser bombeados cerca de 180m3/h, durante 

vários dias, enquanto que em vários furos da Herdade dos Machados são captados caudais da ordem 

dos 50 m3/h, para rega durante o Verão. 

A recarga do aquífero faz-se exclusivamente a partir da precipitação e estudos citados por Costa et 

al. (2006 b) apontam para valores de recarga entre 37,8% e 42,4% da precipitação. O fluxo 
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subterrâneo processa-se essencialmente no sentido SE-NW, embora localmente se verifiquem 

situações diferentes. 

A vulnerabilidade do aquífero à poluição é elevada e existem indícios (Costa et al., 2006b) de 

alguma contaminação agrícola, sobretudo na zona norte do aquífero. Por outro lado, a análise da 

qualidade da água para rega permitiu concluir “que se trata de águas com mineralização total média a 

alta, mas com uma concentração relativa em sódio baixa, pelo que o perigo de alcalinização dos solos 

em consequência da rega, também é baixo” (Costa, 2001:58). 

Por fim, é de salientar a existência de concessões hidrominerais na zona, nomeadamente a 

concessão Pisões-Moura (engarrafamento) e a concessão Santa Comba e Três Bicas (termalismo) 

(Figura 6-41). Esta última localiza-se dentro do perímetro da cidade de Moura (duas nascentes 

situadas no interior do castelo) e encontra-se actualmente suspensa, devido a situações de 

contaminação orgânica. A concessão Pisões-Moura situa-se no interior da área estudada e a zona 

alargada do seu perímetro de protecção ocupa cerca de 660 ha. 

 

Figura 6-41 – Características principais dos recursos hidrominerais da região de Moura (Costa, et al, 
2006). 

O sistema aquífero de Moura-Ficalho, com uma área total de aproximadamente 188 km2, constitui 

uma das mais importantes reservas de água na região do Alentejo e um dos aquíferos mais 

produtivos. Este sistema aquífero, orientado NNW-SSE, desenvolve-se entre Vila Verde de Ficalho e 
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Moura e é abrangido pela área do emparcelamento dos Coutos de Moura apenas na sua zona 

noroeste.  

A elevada produtividade deste sistema aquífero (com caudais médios de cerca de 10 L/s) faz com 

que este constitua uma origem de água por excelência, quer assegurando consumos particulares, 

quer assegurando o abastecimento público de populações da Câmara Municipal de Moura. Foi 

inclusivamente devido à sua extrema importância no contexto hidrogeológico regional e à 

vulnerabilidade à contaminação que possui que o Centro de Valorização de Recursos Minerais do 

Instituto Superior Técnico, em parceria com o Instituto Superior Técnico e o Departamento de 

Hidrogeologia do Instituto Geológico e Mineiro, estão actualmente a desenvolver esforços para a 

implementação do Parque Hidrogeológico Natural de Moura. Este parque, à semelhança de outros 

parques para outros recursos naturais, permitirá a protecção de um recurso natural sensível e 

eventualmente a restrição de algumas actividades geradoras de impactes sobre os recursos hídricos 

subterrâneos. 

Refira-se que algumas destas captações abastecem aglomerados populacionais com mais de 400 

habitantes, como são o caso de três captações localizadas em Fonte da Telha, concelho de Moura. 

Os elevados caudais obtidos, compreendidos entre 12,8 L/s e 50 L/s, a sua importância no 

abastecimento da própria cidade de Moura, explicam a razão pela qual foram definidos perímetros de 

protecção em 7 das captações instaladas neste sistema aquífero, das quais 3 captações na área de 

estudo (Fonte da Telha - 512G003, 512G004, 512G005). 

A produtividade deste sistema aquífero é ainda comprovada pelos valores dos caudais de extracção 

das seguintes captações de água: 

− 14 L/s em várias captações destinadas ao abastecimento agrícola, localizadas na Herdade de 

Machados e na Mina da Preguiça; 

− 11 L/s em dois furos localizados na nascente do Gargalão que se destinam ao abastecimento 

público da população de Sobral da Adiça. 

Este sistema aquífero é suportado por rochas carbonatadas do Maciço Hespérico, com idades 

compreendidas entre o Câmbrico e o Ordovícico, sendo as formações aquíferas dominantes, da base 

para o topo, representadas por: 

− Dolomias de Ficalho: dolomitos com horizonte silicioso no topo do Câmbrico inferior; 

− Complexo vulcano-sedimentar de Ficalho: mármores e calcários dolomíticos, metavulcanitos 

ácidos (felsitos e tufitos) e metavulcanitos básicos (basaltos, tufitos e diábases) do Ordovícico 

médio. 
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A base do sistema aquífero é delimitada pela “Série Negra”, unidade geológica constituída por 

xistos com intercalações siliciosas, sobre a qual se desenvolvem as dolomias de Ficalho com algumas 

intercalações de metavulcanitos, na base, e um nível descontínuo de rochas siliciosas no topo. 

Sobre este sistema aquífero, com cerca de 690 m de espessura máxima em Moura, assentam, de 

forma discordante, as formações detríticas e carbonatadas do Miocénico e os depósitos do 

Quaternário. Estas formações de cobertura constituem uma importante área de recarga do sistema 

aquífero. 

Face às características litológicas das formações geológicas compreende-se que a permeabilidade 

deste aquífero diminua com a profundidade, passando de valores de produtividade elevados, 

característicos de um meio cársico, a valores reduzidos, característicos de um meio fissurado. 

A elevada produtividade deste sistema aquífero está sobretudo associada aos fenómenos de 

carsificação que afectam as rochas dolomíticas e que são responsáveis pela formação em 

profundidade de condutas de circulação da água. Por outro lado, o facto das rochas cristalinas desta 

região terem sido alvo de fenómenos de deformação frágil, permitiu o desenvolvimento em 

profundidade de um meio geológico fracturado que favorece o armazenamento e a circulação de 

água. 

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 de 

Moura Ficalho, ao qual se associam outros aquíferos menores. O sistema aquífero de Moura Ficalho 

possui um comportamento misto de aquífero cársico e fissurado, com características de aquífero livre 

em diversas zonas, mas que na maior parte da sua extensão se apresenta como um aquífero 

confinado. 

Na dependência do aquífero Moura-Ficalho, com cerca de 175 km2, ocorrem os seguintes três 

aquíferos subsidiários: 

− Moura-Brenhas: trata-se de um aquífero cársico livre, localizado a Este de Moura, que passa a 

um sistema confinado para Norte, em direcção ao rio Ardila. O limite Norte do aquífero está 

associado à actividade tectónica, nomeadamente à presença da falha da Vidigueira e do 

Castelo, que se comportam como barreiras impermeáveis e que contrariam um escoamento 

subterrâneo natural que seria no sentido das zonas mais baixas, ou seja, em direcção ao rio 

Ardila. 

A existência desta barreira, que deverá estar definida pela tectonização e argilização das rochas 

vulcânicas em profundidade, permite explicar porque é que no Castelo de Moura (a uma altitude 

de 185 m) existem nascentes termais. A recarga deste aquífero é feita a partir da ribeira de 

Brenhas, esta alimentada pela nascente de Enfermarias, que constitui um ponto de descarga do 
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sistema aquífero. Deste aquífero, conhece-se apenas uma nascente permanente (localizada na 

Herdade da Defesa de S. Brás, junto à margem direita do rio Ardila), cujo caudal médio anual é 

superior a 30 m3/h, apresentando variações sazonais mínimas no período de estiagem (Costa, 

1998, in Aqualogus & SEIA, 2001). 

− Calcários de Moura: o aquífero dos calcários de Moura é superficial e com características de 

confinado. 

A permeabilidade e a produtividade deste aquífero, praticamente coincidente com a área urbana 

de Moura, estão condicionadas pelo grau de fracturação e a heterogeneidade textural 

característica dos Calcários de Moura. A reduzida aptidão aquífera desta formação geológica é 

comprovada pelos baixos caudais obtidos nas captações, em geral inferiores a 2L/s, sendo 

inclusivamente a sua utilização restrita a pequenas actividades locais. 

A recarga deste aquífero é essencialmente feita a partir da base, através do aquífero de Moura-

Ficalho; 

− Ribeira da Toutalga: o aquífero da ribeira de Toutalga é suportado por depósitos detríticos 

argilo-carbonatados do Terciário que lhe conferem características de confinado. 

A recarga deste aquífero é feita através das ribeiras de Toutalga e de S. Pedro, esta alimentada 

também pela nascente do Gargalão que descarrega o aquífero principal. A ribeira de Toutalga 

constitui uma recarga influente sazonalmente, enquanto que a nascente do Gargalão é 

permanente, descarregando cerca de 80 m3/h de água para a ribeira de S. Pedro. 

− Casal de Santo André: em geral este último aquífero não é incluído na subdivisão do sistema 

aquífero, uma vez que não existem dados que o permitam caracterizar. 

Conforme referido estes aquíferos estão na dependência do aquífero principal, sendo este facto 

comprovado pela amplitude dos rebaixamentos verificados no período de Verão. No aquífero de 

Moura Brenhas já se verificaram rebaixamentos de mais de 10 m, afectando inclusivamente a 

produtividade das captações locais. 

As formações aquíferas do Miocénico e do Quaternário, apesar de possuírem menor produtividade, 

apresentam localmente interesse aquífero. São exemplo de formações geológicas destas idades e 

com aptidão aquífera as coberturas terciárias de Moura e de Safara, bem como as aluviões adjacentes 

à ribeira de Toutalga e ao rio Ardila. 

A recarga deste sistema aquífero é feita directamente através da precipitação, quer através da 

infiltração directa 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 (Costa, 1991, in Aqualogus & SEIA, 2001). 
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Grande parte da área de recarga deste sistema é abrangida pelos blocos de rega de Machados-

Lameira, Pias 1 e Moura 3. As características principais deste sistema aquífero são apresentadas de 

uma forma sintética no Quadro 6-26. 

De acordo com ERHSAa (2002) estima-se que se tenham extraído, para o período compreendido 

entre Junho e Novembro de 1985, cerca de 978 000 m3 de água subterrânea para o consumo 

humano. A água foi extraída das seguintes captações: Fonte da Telha, Fonte do Gargalão, Vale de 

Vargo, Poço Ficalho e de um conjunto de outros furos particulares. Relativamente a consumos de 

água para o abastecimento agrícola, estima-se que tenham saído do sistema aquífero, entre Junho e 

Setembro de 1985, cerca de 558 000 m3. 

No global, estima-se que neste período de 1985 tenham saído do sistema aquífero cerca de  

2940000 m3 de água. Para além dos volumes extraídos para o consumo humano e para regadio, a 

maior percentagem de água subtraída ao sistema aquífero resulta de emergências de água, que no 

total terão debitado 1 407 552 m3. 
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Quadro 6-26 - Características gerais do Sistema Aquífero Moura-Ficalho. 

CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Área total (km2) 188 

Área de recarga (km2) 81 

Precipitação média anual (mm) 550 

Recarga média anual (mm) 139 

Recurso renovável anual (hm3/ano) 11 

Litologia  Dolomias, calcários dolomíticos e calcários 
carsificados 

 

Piezometria 

Fluxo SE para NW (dominante) 

Oeste para Este (no sentido da nascente Rosal de 
la Frontera, em Espanha) 

NW para SE (serra da Preguiça, no sentido da 

nascente do Gargalão) 

Zonas de descarga principais Nascentes do Gargalão (33%) e de Enfermarias 
(46%) 

Utilizadores C.M. Moura e particulares 

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS 

 

Transmissividade 
(m2/dia) 

Moura Ficalho 617-3535 

Moura Brenhas 272-400 

Calcários de Moura 40 

 

Produtividade (L/s) 

Máximo 22,2 

Médio 9,93 

Mínimo 1,7 

CARACTERÍSTICAS HIDROQUÍMICAS * 

Fácies Bicarbonatada cálcica e/ou magnesiana 

Qualidade da água para rega (U.S. Salinity 
Laboratory Staff) 

C2S1 (10%), C3S1 (90%) 

Qualidade da água para consumo humano Águas com qualidade deficiente; Cl-, Na+, No3-, 
Mg2+, Ca2+, SO4

2-, e condutividade acima do VMR; 
20% das análises com No3- acima do VMA 

* Baseado em análises realizadas entre 1983 e 1996, in www.drarn-a.pt 

SECTOR POUCO PRODUTIVO DAS ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS DA ZOM (SAPPRIMZOM) 

O Sector Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da ZOM corresponde a uma 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. Incluem-se ainda no sector pouco produtivo das 

rochas ígneas e metamórficas da ZOM, as formações aquíferas de natureza sedimentar que assentam 

sobre o substrato hercínico. 

Os aquíferos incluídos no Sector Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da ZOM 

nunca poderão constituir fontes de abastecimento aos principais povoados do Alentejo, devido à 
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pouca produtividade individual de cada captação. Mas são suficientes para abastecer povoações até 

cerca de 1000 habitantes, ou mesmo um pouco mais, em zonas mais produtivas (ERHSA, 2001). 

O Sector Pouco Produtivo das rochas Ígneas e Metamórficas da ZOM, com cerca de 9600 km2, 

encontra-se subdividido em 11 subsectores (definidos em função das litologias e dos domínios 

geoestruturais em que se integram dentro da ZOM), sendo abrangidas pela área do projecto as 

seguintes unidades aquíferas: 

− Formações Sedimentares (engloba as formações que se situam sobre o soco hercínico em 

muitas regiões do Alentejo, caso das bacias de Montoito, Amareleja, Moura, Ferreira do Alentejo 

etc.) – a maior parte da área do Bloco encontra-se sobre estas formações;  

− Formações dos Xistos de Moura; 

− Rochas ígneas (engloba as rochas graníticas, granodioríticas e aparentadas da ZOM). 

Apesar de na maioria dos casos, os Xistos de Moura corresponderem a barreiras de circulação de 

água em profundidade, constituindo níveis confinantes dos aquíferos carbonatados do Maciço 

Hespérico, o elevado número de captações nestas formações, a existência de caudais significativos 

(superiores a 1 L/s) e a relativa qualidade das águas exploradas (sobretudo porque apresentam uma 

mineralização inferior à dos aquíferos circundantes), originam aquíferos locais de grande importância. 

No seu conjunto constituem pequenos aquíferos fissurados, com alguma importância local para 

abastecimento público de pequenos aglomerados populacionais isolados, como por exemplo de Santo 

Aleixo da Restauração, Amareleja e Póvoa. 

No que diz respeito às formações sedimentares que afloram discordantemente sobre o Maciço 

Hespérico verifica-se que possuem uma produtividade algo superior às restantes litologias que 

suportam Sector Pouco Produtivo das rochas Ígneas e Metamórficas da ZOM, encontrando-se 

diversas captações instaladas nesta unidade aquífera a abastecer pequenos núcleos urbanos. 

As características gerais do Sector Pouco Produtivo das rochas Ígneas e Metamórficas da ZOM, 

estão descritas de um modo genérico no Quadro 6-27. 

No Sector Pouco Produtivo das rochas Ígneas e Metamórficas da ZOM verificam-se produtividades 

muito variáveis entre unidades aquíferas distintas, mas também na mesma unidade aquífera. 
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Quadro 6-27 – Características Gerais do Sector Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas 
da ZOM 

 
Fonte: ERHSA, 1996 a 2001 

*Baseado em análises químicas realizadas entre 1983 e 1996; in www.dram-a.pt 

A Figura 6.39 ilustra a ocupação dos sistemas aquíferos relativamente à área de emparcelamento e 

respectiva envolvente de 200 m. No Quadro 6-28 aborda-se o mesmo tema, analisando-se áreas e 

percentagens. 
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Quadro 6-28 - Representação dos aquíferos na área em estudo 

AQUÍFEROS 
Área de 

Emparcelamento 

Área de 
Emparcelamento + 

Envolvente de 200 m 
Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

Rochas Ígneas e Metamórficas da ZOM 3051,3 65,3 3925,3 64,7 

Sistema Aquífero Moura-Ficalho 1619,9 34,7 2145,0 35,3 

TOTAL 4671,2 100,0 6070.3 100,0 

6.4.2.3. Caracterização hidrogeoquímica geral 

A caracterização hridrogeoquímica apresentada no Quadro 6-29 teve como base os estudos e 

trabalhos elaborados no âmbito Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo – ERHSA. 

Quadro 6-29 - Distribuição de variáveis hidroquímicas nos Subsectores Xistos de Moura e Formações 
Sedimentares 

Parâmetro Analisado Subsectores Média Mediana Mínimo Máximo Nº Pontos 

Condutividade eléctrica (µS/cm) 

Xistos Moura 722 657 90 3120 406 

Sedimentares 1023 868 67 6877 229 

Ígneas 665 574 11 2740 752 

pH 

Xistos Moura 7,19 7,25 5,11 9,36 395 

Sedimentares 7,66 7,63 6,06 9,82 207 

Ígneas 7,30 7,37 4,46 10,19 698 

Dureza Total (mg/L) 

Xistos Moura 308 285 22,3 1103 110 

Sedimentares 429 370 27 2577 47 

Ígneas 259 217 14 1065 188 

Cálcio (mg/L) 

Xistos Moura 59,7 48,8 0,75 232,5 110 

Sedimentares 77,7 63,5 4,4 448 47 

Ígneas 54,3 46 2,4 260,5 187 

Magnésio (mg/L) 

Xistos Moura 37 32,9 2 153,8 110 

Sedimentares 50,6 45,8 3,9 166,5 47 

Ígneas 29,7 25 0,1 122 186 

Sódio (mg/L) 

Xistos Moura 50,1 41 9,5 205 104 

Sedimentares 80,4 54,8 8,9 594 47 

Ígneas 52,8 43,3 9 264 181 

Cloreto (mg/L) 
Xistos Moura 111,9 52 12 956 110 

Sedimentares 215,7 98,3 2 2941 47 
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Parâmetro Analisado Subsectores Média Mediana Mínimo Máximo Nº Pontos 

Ígneas 82 52 4.5 675 187 

Sulfato (mg/L) 

Xistos Moura 36,9 25 4 288,5 109 

Sedimentares 32,2 28,8 0,9 100 47 

Ígneas 33,8 26,7 2 150 188 

Nitrato (mg/L) 

Xistos Moura 35,5 22,2 0,2 250,1 105 

Sedimentares 31 21,3 0,6 104 45 

Ígneas 54,1 39,7 0,2 304,2 187 

Fonte: Adaptado do estudo do ERHSA – Volume 9 - anexo_II_17_sector_pouco_produtivo_zom. 

Pela análise do quadro anterior verifica-se que os valores de condutividade eléctrica são superiores 

nas formações sedimentares quando comparados com as formações dos Xistos de Moura e Ígneas. 

Quanto aos valores de pH, os valores estatísticos mostram que todos os subsectores do Sector 

Pouco Produtivo das rochas Ígneas e Metamórficas da ZOM, apresentam valores com tendência 

básica, o que é particularmente visível, no caso em estudo, no subsector das Rochas Sedimentares. 

A distribuição dos valores de dureza total (Quadro 6-29) mostra que as águas são claramente mais 

duras nas áreas das Formações Sedimentares quando comparadas com as formações dos Xistos de 

Moura e das Rochas Ígneas. 

A distribuição dos valores de cálcio (Quadro 6-29) mostra que os valores raramente ultrapassam os 

100 mg/L, sendo superiores nas Formações Sedimentares. 

A nível das formações dos Xistos de Moura e nas Rochas Ígneas os valores de magnésio são 

inferiores a 50 mg/L enquanto ao nível das Formações Sedimentares esses valores são superiores a 

50 mg/L. 

Os valores de sódio e cloreto são inferiores nas formações dos Xistos de Moura e Rochas Ígneas 

quando comparados com as formações Sedimentares. O contrário se passa ao nível dos valores de 

sulfatos e nitratos, em que os valores ao nível das formações dos Xistos de Moura e Rochas Ígneas 

são ligeiramente superiores aos verificados ao nível das Formações Sedimentares. 

O Aquífero Moura-Ficalho, é caracterizado por águas em que são predominantes os iões HCO3
- e 

Ca2+ e/ou Mg2+. Uma vez que são águas que têm uma mineralização relativamente elevada (resíduo 

seco a 180ºC de cerca de 550 mg/L), estamos em presença de águas duras (40-47ºf) (Estudo dos 

Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo – ERHSA, 2001). 
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O Aquífero Moura-Brenhas, é caracterizado por águas bicarbonatadas mistas cácico-magnesianas, 

com uma mineralização total relativamente elevada. São também águas duras (cerca de 41ºf) (Estudo 

dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo – ERHSA, 2001). 

O Aquífero dos Calcários de Moura, é caracterizado por águas com maior mineralização do que nas 

duas situações anteriores, cegando o resíduo seco a 180ºC, a ultrapassar 1 g/l, em alguns pontos de 

água do aquífero. Este incremento de mineralização, que não é generalizado mas que se observa em 

diversos pontos de água, resulta de um aumento significativo do Cl- e do Na+, provavelmente por 

contaminação (Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo – ERHSA, 2001). 

O Aquífero da Ribeira da Toutalga, é caracterizado por uma variação sazonal de quimismo que 

denuncia o respectivo processo de recarga e as relações hidráulicas com o aquífero principal (Estudo 

dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo – ERHSA, 2001). 

No Relatório Técnico para Efeitos de Participação Pública do Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas Integradas nas Regiões Hidrográficas 6 e 7 (Nemus, Ecossistema e AgroGes, Dezembro 

de 2011) é efectuada uma caracterização das massas de água subterrânea Moura-Ficalho, referindo-

se que: “as águas desta massa de água subterrânea são fundamentalmente bicarbonatadas cálcica e 

não apresentam uma tendência para a estratificação. Quanto à qualidade, classificam-se como 

superior a A3, sendo os nitratos, pH e temperatura os parâmetros que lhe conferem o grau. As 

captações destinadas à produção de água para consumo humano apresentam alguns problemas de 

qualidade relacionados com teor de cobre e nitratos, segundo o Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98 de 

1 de Agosto. No que diz respeito à qualidade da água para utilização agrícola, esta situa-se entre as 

classes C2S1 e C4S2, mostrando um risco de salinização médio a muito alto e um risco de 

alcalinização baixo a médio.” 

6.4.2.4. Usos da Água 

Os recursos hídricos subterrâneos têm uma elevada importância no concelho de Moura e nos 

municípios envolventes, contribuindo para assegurar as diferentes necessidades de água, em 

particular consumo humano e rega. 

De acordo com o Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo (ERHSA) existem várias 

captações na área de estudo, algumas das quais sujeitas a monitorização, tendo sido incluída esta 

informação no Desenho 07 – Planta de Localização dos Pontos de Água e Fontes de Poluição Tópica, 

incluído no Volume 2 do EIA. Assim verifica-se que existem: 

− 51 furos; 

− 14 nascente; e 

− 10 poços. 
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A compilação de toda a informação recolhida, com indicação do tipo de captação apresenta-se no 

Desenho 07 incluído no Volume 2 do EIA. De salientar o facto que, quase todas as captações de água 

se destinam a extracção de água, havendo duas captações utilizadas para análise dos níveis 

piezométricos e uma para análise dos níveis piezométricos e monitorização da qualidade da água 

(junto ao Cerro das Canas, na zona sul da área de emparcelamento). Verifica-se que a maior parte 

das captações de água existentes, na área de estudo do Emparcelamento dos Coutos de Moura, são 

para uso agrícola, apesar de haver algumas que têm usos múltiplos (doméstico e agrícola).  

Das captações inventariadas no ERHSA para a área em estudo, 3 apresentam análise físico-

químicas realizadas num período de águas baixas (época do ano em que a precipitação e a recarga 

dos aquíferos é inferior e consequentemente os níveis hidrostáticos estão a maior profundidade), não 

tendo sido realizadas, na zona em estudo, análises em período de águas altas (período do ano de 

maior precipitação em que a regeneração das águas é maior e a posição do nível hidrostático é 

menos profunda). 

De acordo como os resultados obtidos nas referidas análises verifica-se que, as águas 

subterrâneas apresentam qualidade da água para rega de acordo com o Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 

de Agosto (Anexo XVI). Os valores de nitratos e sulfatos obtidos nessas análises encontram-se 

inferiores ao valor máximo recomendado (VMR) com excepção de uma análise que apresenta o valor 

de sulfato de 26 mg/l. No entanto, apresentam valores de Cloreto superiores ao VMR (11 mg/l). Os 

valores de pH obtidos encontram-se inferiores ao valor máximo admissível (VMA). 

6.4.2.5. Vulnerabilidade à poluição 

6.4.2.5.1. Introdução 

Segundo LOBO-FERREIRA E CABRAL (1991) entende-se por vulnerabilidade à poluição das águas 

subterrâneas “a sensibilidade da qualidade das águas subterrâneas a uma carga poluente, função 

apenas das características intrínsecas do aquífero”. 

Neste contexto, existem diversos métodos que se baseiam em parâmetros hidrogeológicos, 

geomorfológicos e outros que permitem efectuar o mapeamento da vulnerabilidade de uma dada área 

ou região. 

Um desses métodos é o Índice DRASTIC. 

6.4.2.5.2. Índice DRASTIC 

A avaliação da vulnerabilidade dos recursos hídricos subterrâneos da região afecta ao presente EIA 

foi elaborada com recurso à determinação do Índice DRASTIC. 

As ferramentas de prevenção da poluição e da contaminação das águas subterrâneas constituem 

um auxiliar importante para a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos, dado o aumento 
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da pressão sobre os aquíferos, pela diversificação e extensão geográfica das actividades antrópicas, 

mas também devido às limitações tecnológicas e aos altos custos que implicam a recuperação dos 

aquíferos. 

O método DRASTIC de avaliação e mapeamento da vulnerabilidade foi proposto por ALLER et al. 

(1987). Foi aplicado pela primeira vez em Portugal, à escala nacional, por LOBO- FERREIRA E OLIVEIRA 

(1993) a que se seguiram outros trabalhos de cartografia automática da vulnerabilidade de aquíferos 

(OLIVEIRA et al., 1997, 1997a). 

Exemplos da aplicação do método DRASTIC a casos particulares de estudo em áreas afectadas 

pela poluição agrícola no Alentejo e Algarve estão descritos em PARALTA E FRANCÉS (2000) e SITIGTER 

E DILL (1999).  

O método DRASTIC PESTICIDE é derivado do precedente, tendo apenas sido modificados os 

factores de ponderação atribuídos aos parâmetros DRASTIC tendo em conta os processos de 

atenuação dos pesticidas nos solos e na zona vadosa. 

O método DRASTIC foi desenvolvido a partir dos seguintes pressupostos (ALLER et al.,1987):  

− o contaminante é introduzido à superfície do terreno;  

− o contaminante é transportado verticalmente até ao aquífero pela água de infiltração;  

− o contaminante tem a mobilidade da água;  

− a área mínima avaliada pelo DRASTIC é de 0,4 km2. 

O método fundamenta-se num conjunto de procedimentos que permitem integrar vários parâmetros 

caracterizadores do meio subterrâneo e da sua especificidade (Figura 6-42). O índice DRASTIC 

corresponde ao somatório ponderado de sete valores correspondentes aos seguintes sete parâmetros 

ou indicadores hidrogeológicos (ALLER et al.,1987): 
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Figura 6-42 – Parâmetros caracterizadores do método DRASTIC 

− D - Profundidade da zona não-saturada do solo: a profundidade da zona não saturada indica a 

espessura que a água de infiltração e a substância contaminante têm que percorrer até 

atingirem o aquífero. Deste modo, quanto menor for a profundidade do aquífero, maior será a 

probabilidade do contaminante o atingir; 

− R - Recarga profunda de aquíferos: a recarga do aquífero condiciona o transporte de um 

poluente na zona não saturada e a disponibilidade de água para processos de dispersão e 

diluição tanto na zona vadosa como na zona saturada. De uma maneira geral, quanto maior a 

recarga, maior será o potencial de poluição de águas subterrâneas. No entanto, um grande 

volume de recarga favorece a diminuição do potencial de poluição pois possibilita a diluição das 

substâncias poluentes; 

− A - Material do aquífero: o material que constitui um aquífero determina a velocidade de 

propagação dos contaminantes que o atravessam. Assim, formações aquíferas carsificadas, 

muito fracturadas ou alteradas favorecem a circulação de contaminantes, ao contrário das 

formações com reduzida permeabilidade, que tendem a retardar a sua circulação e a permitir 

que se verifique a sua eliminação; 

− S - Tipo de solo: o solo corresponde à parte superior da zona não saturada e tem um papel 

fundamental na atenuação da propagação de um contaminante. Os solos argilosos e siltosos 

possuem maior capacidade de retenção da água e portanto aumentam o tempo de permanência 

do contaminante na zona não saturada, favorecendo assim a ocorrência dos processos naturais 

de auto-depuração; 
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− T - Topografia: quanto maior o declive, maior será a escorrência superficial e menor será a 

quantidade de água e de contaminantes que se infiltram em profundidade. Por outro lado, a 

existência de zonas de declive suave e/ou aplanado favorecem a existência de zonas de 

concentração de determinadas substâncias contaminantes; 

− I - Impacto da zona não-saturada: o impacto da zona não saturada reflecte o tempo que um 

contaminante leva a percorrer até chegar ao nível freático. O impacto da zona não saturada 

reflecte o tipo de material da zona vadosa, que condiciona o tempo de contacto com o poluente, 

permitindo a ocorrência de diversos processos: biodegradação, neutralização, filtração 

mecânica, reacção química, volatilização e dispersão; e 

− C - Condutividade hidráulica: a condutividade hidráulica corresponde à quantidade de água que 

atravessa o aquífero por unidade de tempo e por unidade de secção. Quanto maior o valor 

deste parâmetro maior é a facilidade com que a água se move no solo. 

A aplicação do método será feita de acordo com o seguinte: 

− são atribuídos valores de 1 a 10 a cada parâmetro, em função das condições locais; valores 

elevados correspondem a uma maior vulnerabilidade (os valores a atribuir obtêm-se de tabelas 

que consideram a correspondência entre as características hidrogeológicas locais e o 

respectivo parâmetro); 

− o índice local é calculado multiplicando o valor atribuído ao parâmetro pelo seu peso relativo. 

Cada parâmetro tem um peso pré-determinado que reflecte a sua importância relativa na 

quantificação da vulnerabilidade (os parâmetros mais importantes têm um peso 5, os menos 

importantes um peso 1). 

Estão disponíveis duas gamas de pesos relativos ou factores de ponderação, uma gama para 

aplicação geral e outra específica para pesticidas. A vulnerabilidade surge assim como um conceito 

que permite integrar vários parâmetros caracterizadores do meio subterrâneo e da sua especificidade.  

A primeira etapa consiste na discretização de cada um dos sete parâmetros numa malha de 

resolução predefinida (5 metros) e a segunda etapa consiste na sobreposição dos vários níveis de 

informação através das potencialidades do software ArcGis. Para cada célula da malha (grid) é 

calculada a soma ponderada dos vários parâmetros, obtendo-se na malha final o respectivo valor do 

índice, de acordo com a seguinte expressão:  

DRASTIC = Dp x Di + Rp x Ri + Ap x Ai + Sp x Si + Tp x Ti + Ip x Ii + Cp x Ci 

onde i é o índice atribuído ao elemento em causa e p é o seu factor de ponderação O peso de cada 

parâmetro reflecte a sua importância relativa. Os factores de ponderação (Quadro 6-30) variam de 1 a 

5 da seguinte forma: 
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Quadro 6-30 – Factores de ponderação métodos DRASTIC. 

Parâmetros DRASTIC DRASTIC padrão DRASTIC pesticidas 

D - Profundidade da zona não-saturada do solo 5 5 

R - Recarga profunda de aquíferos 4 4 

A - Material do aquífero 3 3 

S - Tipo de solo 2 5 

T - Topografia 1 3 

I - Influência da zona não-saturada 5 4 

C - Condutividade hidráulica 3 2 

Os valores do índice DRASTIC variam entre 23 e 226 e são distribuídos por 9 classes fazendo-se 

corresponder a cada classe uma determinada cor. Quanto maior o índice atribuído a uma certa área, 

maior é sua vulnerabilidade à contaminação. O Quadro 6-31 apresenta os intervalos da classificação 

final DRASTIC-Padrão e DRASTIC-Pesticidas. 

A área do Emparcelamento dos Coutos de Moura está sobreposta a um conjunto de sistemas 

aquíferos distintos. A recarga de todos estes sistemas provém da precipitação. A classificação dos 

índices DRASTIC foi efectuada em função dos conhecimentos hidrogeológicos que foram descritos 

anteriormente na caracterização hidrogeológica regional e local.  

O Quadro 6-32 apresenta as atribuições e as variações das pontuações de cada parâmetro 

ponderador.  

Os resultados obtidos para o índice DRASTIC padrão apresentam-se no Desenho 11 incluído no 

Volume 2 do EIA e os relativos ao índice DRASTIC pesticidas apresentam-se no Desenho 12 incluído 

no Volume 2 do EIA. 

Quadro 6-31 – Classificação da Vulnerabilidade DRASTIC-Padrão e DRASTIC-Pesticidas 

DRASTIC-Padrão DRASTIC-Pesticidas 
Classificação da 
Vulnerabilidade 

<23 <26 

Vulnerabilidade Baixa 23-79 26-79 
80-99 80-99 

100-119 100-119 
120-139 120-139 Vulnerabilidade Intermédia 
140-159 140-159 
160-179 160-179 Vulnerabilidade Elevada 
180-199 180-199 Vulnerabilidade Muito 

Elevada 200-226 200-256 
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Quadro 6-32 – Características da Vulnerabilidade DRASTIC-padrão para a área de Emparcelamento 
dos Coutos de Moura 

PARÂMETRO PESO CLASSES UTILIZADAS 
ÍNDICE 

DRASTIC 

D Profundidade do nível 
freático 5  (1,5 - 4,6 m) 9 

R – Recarga do aquífero 4 SAPPRIMZOM (<51 L/ano) 
SAMF (102-178 L/ano) 

1 
6 

A – Material do aquífero 3 Rocha metamórfica/ígnea 
Calcários dolomíticos e Calcários carsificados 

3 
6 

S – Tipo de solo 2 

Argila não agregada e não expansível 
Franco argiloso 
Franco siltoso 

Franco 
Franco Arenoso 

Argila agregada e/ou expansível 
Areia 

Balastro 

1 
3 
4 
5 
6 
7 
9 

10 

T – Topografia 1 

<2% 
2 a 6% 

6 a 12 % 
12 a 18% 

>18 % 

10 
9 
5 
3 
1 

I – Impacto na zona não 
saturada 5 Rocha metamórfica/ígnea 

Calcários dolomíticos e Calcários carsificados 
4 
6 

C - Condutividade 
hidráulica 3 SAPPRIMZOM + SAMF (0-4,1 m/d) 1 

Na definição da Vulnerabilidade DRASTIC-Padrão os índices variaram entre 64 e 150. A partir do 

Desenho 11 incluído no Volume 2 do EIA verifica-se que a área do Sistema aquífero Moura-Ficalho é 

a que apresentam maior vulnerabilidade.  

A área de Emparcelamento dos Coutos de Moura, apresenta Vulnerabilidade DRASTIC-Padrão 

média de 108. A classificação da vulnerabilidade, segundo Lobo-Ferreira & Oliveira (1993), é 

Vulnerabilidade Baixa. Contudo, há que considerar que cerca de 1/3 da área do Emparcelamento, na 

sua parte central é considerada com Vulnerabilidade Intermédia. 

Para o DRASTIC-Pesticidas aplicam-se os mesmos índices do Quadro 6-32, excepto os 

ponderadores (pesos), neste caso são aqueles enunciados no Quadro 6-30. 

Na definição da Vulnerabilidade DRASTIC-Pesticidas os índices variaram entre 34 e 193.  

A área de Emparcelamento dos Coutos de Moura, apresenta Vulnerabilidade DRASTIC-Pesticidas 

média de 130. A classificação da vulnerabilidade, segundo Lobo-Ferreira & Oliveira (1993), é 

Vulnerabilidade Intermédia. Existe uma zona na área central afecta ao projecto de Emparcelamento 

cuja vulnerabilidade aos pesticidas é classificada como Vulnerabilidade Elevada com manchas 

dispersas classificadas como Vulnerabilidade Muito Elevada. 
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6.4.2.6. Condicionantes Hidrogeológicas 

6.4.2.7. Perímetros de protecção 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 382/99 de 22 de Setembro todas as captações de abastecimento 

público de água para consumo humano de aglomerados populacionais com mais de 500 habitantes ou 

cujo caudal de exploração seja superior a 100 m3/dia devem ter delimitados perímetros de protecção 

com a finalidade de proteger a qualidade das águas subterrâneas captadas. 

De acordo com a Artigo 37.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água), as áreas 

limítrofes ou contíguas a captações de água devem ter uma utilização condicionada, de forma a 

salvaguardar a qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos utilizados.  

No referido artigo as medidas de protecção das captações de água subterrânea para abastecimento 

público de consumo humano desenvolvem-se nos respectivos perímetros de protecção, que 

compreendem: 

Zona de protecção imediata - área da superfície do terreno contígua à captação em que, para a 

protecção directa das instalações da captação e das águas captadas, todas as actividades são, por 

princípio, interditas; 

Zona de protecção intermédia - área da superfície do terreno contígua exterior à zona de 

protecção imediata, de extensão variável, onde são interditas ou condicionadas as actividades e as 

instalações susceptíveis de poluírem, alterarem a direcção do fluxo ou modificarem a infiltração 

daquelas águas, em função do risco de poluição e da natureza dos terrenos envolventes. 

Zona de protecção alargada - área da superfície do terreno contígua exterior à zona de protecção 

intermédia, destinada a proteger as águas de poluentes persistentes, onde as actividades e 

instalações são interditas ou condicionadas em função do risco de poluição. 

A Portaria n.º 702/2009, de 6 de Julho estabelece os termos da delimitação dos perímetros de 

protecção das captações destinadas ao abastecimento público de água para consumo humano, bem 

como os respectivos condicionamentos. A delimitação dos perímetros de protecção de captações 

superficiais e subterrâneas é realizada de acordo com o disposto no artigo 37.º da Lei n.º 58/2005, de 

29 de Dezembro de 2005. 

Assim, a Portaria n.º 702/2009, de 6 de Julho no n.º 3.º estabelece que a delimitação dos 

perímetros de protecção e respectivos condicionamentos, sempre que estejam em causa águas 

superficiais, é efectuada de acordo com o seguinte: 

a) O perímetro de protecção é a área contígua à captação na qual se interditam ou 

condicionam as actividades susceptíveis de causarem impacte significativo no estado das 

águas superficiais, englobando as zonas de protecção imediata e alargada; 
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b) A zona de protecção imediata é delimitada de forma a abranger uma área definida no plano 

de água e na bacia hidrográfica adjacente, que depende: 

i. das características morfológicas da massa de água onde está localizada a captação; 

ii. da maior ou menor pressão das actividades antropogénicas na bacia drenante da 

captação; 

iii. dos problemas de qualidade da água. 

O n.º 4.º refere que nas zonas de protecção imediata são interditas as seguintes actividades: 

a) Todas as actividades secundárias como a navegação com e sem motor, a prática de 

desportos náuticos, o uso balnear e a pesca, com excepção das embarcações destinadas à 

colheita de amostras de água para monitorização da qualidade e à manutenção das infra – 

estruturas da captação; 

b) A descarga de qualquer tipo de efluentes de origem doméstica e industrial no plano de água 

e na zona terrestre que integram o perímetro de protecção imediato. 

O n.º 5.º refere que a zona de protecção alargada deve abranger uma área contígua exterior ao 

perímetro de protecção imediato e a sua definição depende das condições que estiveram subjacentes 

para a delimitação do perímetro de protecção imediato. 

O n.º 6.º refere que a delimitação dos perímetros de protecção, englobando as diferentes zonas 

definidas nos números anteriores, obedece a critérios hidrológicos e económicos estabelecidos em 

função das características da massa da água em que se localiza a captação, devendo incluir: 

a) Delimitação da bacia drenante da captação da água, identificando as áreas críticas com 

impacte significativo na qualidade da água da captação que correspondem à zona de 

protecção imediata e alargada; 

b) Identificação e caracterização das fontes de poluição pontuais e difusas; 

c) Tipificação de riscos de acidentes, com identificação de poluentes e riscos associados. 

Na área afecta ao Emparcelamento dos Coutos de Moura é de salientar a existência de concessões 

hidrominerais, nomeadamente a concessão Pisões-Moura (engarrafamento) e a concessão Santa 

Comba e Três Bicas (termalismo), conforme referido anteriormente.  

A Portaria n.º 329/2007 estabelece os limites do perímetro de protecção (imediata, intermédia e 

alargada) para a concessão de água mineral denominada “Pisões-Moura”, cuja delimitação se 

encontra transposta para o Desenho 7 incluído no Volume 2 do EIA. 
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Dada a importância económica da concessão de água mineral denominada “Pisões-Moura”, é de 

seguida efectuada uma caracterização da referida concessão. 

Caracterização Hidrogeológica da Concessão “Pisão-Moura” 

A caracterização hidrogeológica que em seguida se apresenta foi retirada do trabalho efectuado 

pelo Eng.º Geólogo José Martins Carvalho intitulado “Proposta de Definição do Perímetro de 

Protecção da Concessão Hidromineral HM-17 Pisões-Moura” (Julho, 2005). 

As nascentes dos Pisões existentes na área em estudo (no reconhecimento de 1906 foram 

referidas além da Fonte dos Pisões as nascentes nos 2, 3 e 4) as quais emergem das formações 

Terciárias, Miocénicas. 

As nascentes da vizinha concessão desactivada de Santa Comba e Três Bicas emergem, também, 

das mesmas formações Miocénicas e parecem estar, comprovadamente, em ligação hidráulica com o 

soco. 

As formações carbonatadas Miocénicas apresentam alguns indícios de carsificação (foram 

observadas estruturas do tipo estalactite e estalagmite), constituindo as formações detríticas que lhes 

estão sobrejacente uma camada confinante em virtude da heterogeneidade e percentagem da fracção 

argilosa. 

Na zona de Pisões, conforme mostraram algumas sondagens efectuadas na concessão a 

espessura total das formações terciárias é de cerca de 20 m. 

O soco Pré-Câmbrico / Paleozóico Inferior, observado na zona de Moura, é constituído por 

micaxistos cinzentos, xistos verdes, dolomias e calcários silicificadas e quartzitos. Estas formações, 

fortemente deformadas, definem uma antiforma com flancos de atitudes N135°;40°S e N154°;37°E. 

Admite-se que o soco na base do Miocénico, no local dos Pisões seja constituído por: 

− xistos de Moura. Esta unidade aflora a SE e a NW do Miocénico da bacia de Moura. 

Interpretada como sendo alóctone, está sobrejacente às formações autóctones e parautóctones 

do Pré-Câmbrico / Paleozóico Inferior. 

− Pré-Câmbrico / Paleozóico Inferior. Assumindo uma estrutura autóctone em anticlinal, com 

orientação do plano axial NW-SE, a zona dos Pisões projectar-se-á no eixo da estrutura, 

ocupado com as litologias mais antigas identificadas como sendo dolomites e mármores do 

Câmbrico Inferior. 

A análise conjunta dos dados fornecidos pela fotografia de satélite, cartografia geológica e 

observações de campo permitiu interpretar o padrão de alinhamentos geológicos (falhas, fracturas, 

fendas de tracção, etc.) como sendo gerados na sequência do desenvolvimento de uma zona de 
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cisalhamento frágil esquerdo. De acordo com este modelo, as nascentes dos Pisões, as nascentes do 

Castelo (Santa Comba e Três Bicas) e os furos com artesianismo repuxante da periferia de Moura 

estarão relacionadas com fendas de tracção de atitude média N53°. 

Na área, conforme os inventários hidrogeológicos efectuados pelo concessionário, têm vindo a ser 

executadas largas dezenas de perfurações que, regra geral, ultrapassam a base dos depósitos 

miocénicos, entrando, claramente no soco. O quimismo das águas de todas essas perfurações é 

semelhante. Algumas perfurações são repuxantes e fornecem caudais avultadíssimos (são referidos 

caudais instantâneos de 300 m3/hora nos furos da Quinta de Santo António da Pipa). 

Este quadro sugere que o circuito hidromineral da concessão Pisões-Moura não se restringe às 

formações miocénicas. Nesta perspectiva estas formações, embora recebam recarga directa por 

infiltração, poderão ser alimentadas, de forma descontínua pêlos calcários dolomíticos e rochas afins 

do soco. E as zonas mais fracturadas, a profundidades moderadas, das rochas xistentas da área de 

Pisões têm água de quimismo próximo da água mineral natural de Pisões-Moura. 

O Miocénico observado na zona envolvente dos Pisões tem uma possança variável (entre 20 e 40 

metros) com ocorrência de formações carbonatadas e detríticas de granulometrias diversas, 

caracteristicamente intercaladas, sem grande continuidade horizontal. Este facto condiciona, 

fortemente, as características hidrogeológicas deste aquífero. 

As transmissividades são da ordem de 220 m2/dia (determinação de Alamy, 1991, com bombagem 

na captação de água industrial, nascente 6, e observação de níveis na nascente 5). Os ensaios de 

caudal na captação Castello 2 permitiram a determinação de T=290 m2/dia. Costa (1991 e 1992) 

determinou 37 e 20 m2/dia em zona a nascente de Moura em furo com controlo hidrogeológico 

praticamente desconhecido mas em que parece haver captação conjunta de circulação no Terciário e 

no soco. Os resultados do coeficiente de armazenamento (S=0.00008) sugeridos por este autor 

correspondem a condições de confinamento tais que são incompatíveis com a litologia do Terciário.  

Alamy (1991) no mesmo ensaio acima referido, na concessão Pisões-Moura, chegou a S=0.002 

que é característico de um aquífero livre a semi-cativo, como parece ser o aquífero hidromineral de 

Pisões-Moura próximo da zona de descarga. Refira-se que nem sempre terá sido assim. No início do 

século passado, em regime não ou pouco influenciado, os níveis deveriam estar mais altos, se 

atendermos à dispersão de emergências naturais e respectivas cotas. Hoje, particularmente, na zona 

das captações Nascente 6, Castello 1 e Castello 2, o nível estático está abaixo da camada confinante 

e por isso o aquífero está à pressão atmosférica. Extracções sistemáticas decorrentes da entrada em 

funcionamento de vários furos nas zonas adjacentes podem ter provocado rebaixamentos regionais de 

níveis que são particularmente penalizantes para a exploração do aquífero hidromineral em estiagem, 

quando os recursos renováveis estão no limite inferior.  

A permeabilidade deduzida para a zona da captação Castello 1 é de cerca de 20 m/dia. 
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Os gradientes hidráulicos em regime natural na cobertura terciária poderão ter uma componente 

principal no sentido S-N acompanhando a topografia descendo suavemente para a margem esquerda 

do Guadiana. 

Não pode ser excluída a possibilidade de escoamento significativo do sentido Moura (Santa Comba 

e Três Bicas) - Pisões dada a similitude do quimismo das águas e a piezometria do sistema (cerca de 

180 m em Santa Comba e Três Bicas e 167 m em Pisões). A posição relativa das primitivas nascentes 

sugere que em regime natural o escoamento Moura (Santa Comba e Três Bicas) – Pisões poderia ter 

algum significado. 

O gradiente hidráulico global predominante, nas formações do soco, será no sentido NW segundo a 

topografia e o desenvolvimento dos afloramentos. 

Presentemente, como já se disse, o regime natural de escoamento no aquífero hidromineral (em 

eventual ligação hidráulica com as dolomias do soco) está fortemente perturbado: (i) pelo efeito 

positivo das perfurações indiscriminadas que reforçaram a ligação hidráulica soco-miocénico e (ii) pelo 

efeito negativo, particularmente em estiagem, das extracções também indiscriminadas nas referidas 

perfurações. 

Todos os dados existentes parecem apontar para a coexistência entre um aquífero hidromineral 

livre a semi cativo nas formações Miocénicas em ligação hidráulica natural ou forçada com aquíferos 

confinados instalados nas formações mais permeáveis do soco. A Ribeira de 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. 

Quadro 6-33 – Síntese das principais características físico-químicas (colheita de 16 de Outubro de 
1989, análises pelo laboratório do Instituto Geológico e Mineiro) 

Designação Castello 1 
Profundidade de captação (m) 19 
Caudal de exploração (l/hora) 2000 a 
NHD(m) 16 
Temperatura da água (°C) 18.3 
PH 7.0 
Condutividade (n Scm-1) 
 

810 
 Resíduo seco (mg/l) 558.6 

Cloreto 102.2 
Bicarbonato 388.0 
Sódio 38.3 
Potássio 1.0 
Magnésio 33 
Sílica 23.6 
Anidrido Carbónico livre 67 
Mineralização total 735.8 
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Em 1996 foi apresentado no IGM pela Sociedade das Águas de Pisões Moura Lda. um inventário 

hidrogeológico que englobou cerca de 16 Km2 em torno da concessão. 

Foi verificado que as águas de todas as obras de captação inventariadas apresentam quimismos 

semelhantes, não se registando, geralmente, a nível dos iões maiores, dependência marcada da 

litologia. Verificam-se, naturalmente, aumentos de mineralização e acentuada redução do teor de 

nitrato em profundidade. 

A água mineral da Bacia de Pisões-Moura pode ser caracterizada pelos parâmetros constantes da 

análise físico-química completa realizada pelo laboratório do IGM na captação Castello 1 sobre 

colheita efectuada em 16 de Abril de 1993. Apresenta uma condutividade eléctrica da ordem de 800 

µS/cm, é bicarbonatada cálcica, a mineralização total é de cerca de 740 mg/l e a temperatura de 

emergência é de cerca de 18°C. A água da captação Castello 2 é idêntica. As águas enquadrantes da 

concessão Pisões-Moura têm quimismos muito semelhantes qualquer que seja a litologia. 

Reservas e recursos de água mineral natural 

Na região a precipitação média anual é da ordem de 520 mm (Posto da Amareleja, série de 1963-

1990). Para a mesma série a temperatura média do ar é de 16°C. A aplicação da fórmula de “Turc”, 

nestas circunstâncias, leva a excedentes de apenas 51 mm. 

Costa (1991) baseada em análise de curvas de escoamento de nascentes das formações 

dolomíticas do soco da região de Moura chegou a infiltrações de cerca de 350 mm, isto é, da ordem 

de 67% da infiltração. O valor médio de escoamento subterrâneo na bacia do Guadiana determinado 

por análise de hidrogramas aponta somente para taxas de infiltração da ordem de 8%. A este valor 

corresponderiam infiltrações da ordem de 42 mm. É possível que as condições de infiltração na 

superfície da cobertura terciária e nas formações dolomíticas permitam taxas de infiltração mais 

elevadas que na generalidade das formações do soco. Se considerarmos taxas da ordem de 15%, 

que devem ser consideradas como optimistas, pelo que atrás se referiu, teríamos infiltrações de cerca 

de 80 mm. 

Um valor indicativo, por defeito, dos recursos hidrominerais renováveis provados é dado pelo 

conjunto das extracções das captações Castello 1, Castello 2 e Nascente 6 (captação de água 

industrial de quimismo semelhante à mineral) que é da ordem de 180 milhões de litros/ano, isto é, 0,18 

hm3. 

Modelo conceptual do sistema hidromineral de Pisões-Moura 

Não é ainda possível estabelecer com segurança o modelo conceptual do sistema hidromineral de 

Pisões-Moura, nomeadamente em relação à sua dimensão espacial. Especial constrangimento é dado 

pela inexistência de factos concretos que permitam afirmar peremptoriamente estar ou não a 

Concessão Pisões-Moura no mesmo sistema das nascentes minerais Santa Comba e Três Bicas. 
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Podem tratar-se de sistemas do mesmo tipo, mas não necessariamente em ligação hidráulica. 

Para ambos pode admitir-se que existe o mesmo quadro caracterizado pela interferência entre um 

aquífero hidromineral livre a semi cativo nas formações Miocénicas em ligação hidráulica natural ou 

forcada com aquíferos confinados instalados nas formações mais permeáveis do soco. Este cenário, à 

luz das antigas descrições dos trabalhos nas captações, e dos trabalhos mais recentes realizados pelo 

programa ERHSA é muito consistente em Moura (Santa Comba e Três Bicas) mas não passa de 

hipótese para o caso de Pisões-Moura. 

Na região, conforme foi referido anteriormente, a infiltração é pequena e a evapotranspiração 

elevada o que explicará as relativamente elevadas mineralizações ocorrentes. O fluxo será 

predominantemente SE-NW, com eventual componente sub-vertical dominante em zonas de recarga 

de baixo para cima pelas formações do soco. 

Vulnerabilidade e risco de contaminação do aquífero hidromineral 

No caso concreto da concessão hidromineral Pisões-Moura, para avaliação da vulnerabilidade à 

poluição, utilizamos a metodologia DRASTIC (DRASTIC: A Standardized System For Evaluating 

Ground Water Pollution Potencial Using Hydrogeologic Settings, National Water Well Association, 

Dublin, OH, USA, 1987). Trata-se de uma técnica semi quantitativa que integra os factores que mais 

influenciam o potencial de poluição numa dada área (no mínimo com cerca de 0,4 Km2), isto é a 

profundidade ao nível estático, a recarga, o tipo litológico do meio aquífero, a topografia, o impacto da 

zona vadosa e a condutividade hidráulica. 

De acordo com este critério, na área da concessão o índice DRASTIC será da ordem de 114. O 

índice DRASTIC PARA PESTICIDAS atingirá 134. 

Os valores mínimo e máximo previstos são de 65 a 223 (DRASTIC) e 88 a 251 DRASTIC 

PESTICIDA). 

Os índices determinados sugerem vulnerabilidade à poluição média a reduzida quer para poluentes 

“normais” quer para pesticidas. 

Na área da concessão Pisões-Moura podemos agrupar 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 actividade agrícola; 

d) Fertilizantes, herbicidas e pesticidas; 
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e) Derrames acidentais de hidrocarbonetos e outros, e  

f) Partículas resultantes da circulação automóvel. 

Problemas originados acima da superfície potenciométrica (ou da superfície livre de aquíferos não 

minerais): 

a) Fossas, fossas sépticas e latrinas,  

b) Lixo depositado em escavações e  

c) Furos e poços improdutivos, abandonados; 

Problemas originados abaixo da superfície potenciométrica (ou da superfície de aquíferos não 

minerais): 

a) Acumulações de lixo em escavações (furos, poços, etc.),  

b) Furos e poços abandonados,  

c) Furos de captação de água mineral ou não mineral, não pertencentes ao concessionário, 

mal protegidos ou pondo em comunicação os dois sistemas hidrogeológicos e,  

d) Furos mal executados (particularmente sem a necessária protecção sanitária).  

Alguns dos riscos enunciados são preocupantes, particularmente o crescimento da actividade 

agrícola e a proliferação anárquica de furos artesanais mal executados e explorados nas imediações 

da Área de Concessão. Daqui tem resultado um aumento do teor de nitrato no circuito hidromineral 

nas zonas envolventes da concessão. Desse ponto de vista o teor de nitrato, dentro da concessão, 

comporta-se como uma ilha com valores toleráveis rodeada por um background de teores elevados e 

crescentes nos últimos anos. 

No Relatório Técnico para Efeitos de Participação Pública do Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas Integradas nas Regiões Hidrográficas 6 e 7 (Nemus, Ecossistema e AgroGes, Dezembro 

de 2011) 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”. 

No Quadro 6-34 apresentam-se as cargas médias anuais descarregadas sobre a massa de água 

subterrânea Moura-Ficalho (Fonte: Relatório Técnico para Efeitos de Participação Pública do Plano de 

Gestão das Bacias Hidrográficas Integradas nas Regiões Hidrográficas 6 e 7 (Nemus, Ecossistema e 

AgroGes, Dezembro de 2011)): 
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Quadro 6-34 – Cargas médias anuais descarregadas sobre a massa de água subterrânea de Moura-
Ficalho. 

Massa de água subterrânea Cargas (kg/ano) 

Moura-Ficalho 

CBO5 158 458 

CQO 354 217 

N 28 304 

P 5 846 

SST 198 744 

6.4.3. Síntese 

A área de emparcelamento encontra-se situada na bacia hidrográfica do Guadiana e na sub-bacia 

do rio Ardila, na margem esquerda de ambos os rios. As principais linhas de água existentes na área 

sujeita a Emparcelamento, são a ribeira de Brenhas, ribeira de Torrejais e barranco do Vale do 

Carvão. 

Na área de Emparcelamento a maior parte das massas de água superficiais apresentam uma 

classificação de razoável. 

Salienta-se que cerca de 35% da área de emparcelamento se situa sobre o sistema aquífero 

Moura-Ficalho, sendo que a restante área se encontra sobre Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona 

Ossa Morena. 

Verifica-se que a maior parte das captações de água existentes, na área de estudo do 

Emparcelamento dos Coutos de Moura, são para uso agrícola, apesar de haver algumas que têm 

usos múltiplos (doméstico e agrícola). 

A avaliação da vulnerabilidade dos recursos hídricos subterrâneos da região afecta ao presente EIA 

foi elaborada com recurso à determinação do Índice DRASTIC. 

A maior parte da área de Emparcelamento encontra-se classificada como Vulnerabilidade 

Intermédia aos pesticidas. No entanto existe uma zona na área central afecta ao projecto de 

Emparcelamento cuja vulnerabilidade aos pesticidas é classificada como Vulnerabilidade Elevada com 

manchas dispersas classificadas como Vulnerabilidade Muito Elevada. 

Na área afecta ao Emparcelamento dos Coutos de Moura é de salientar a existência de concessões 

hidrominerais, nomeadamente a concessão Pisões-Moura (engarrafamento) e a concessão Santa 

Comba e Três Bicas (termalismo). 
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6.5. Geomorfologia e geologia 

6.5.1. Morfologia 

Em termos gerais a região em estudo é, na sua maior porção, uma superfície de aplanamento bem 

conservada (praticamente uma planície), modelada em rochas do Maciço Antigo. Os extensos 

depósitos detríticos (terciários) e os terraços (quaternários) da margem esquerda do Guadiana, a 

jusante da confluência do Ardila, contribuem para a conservação daquela superfície. Esta superfície 

de aplanamento corresponde a uma das unidades morfológicas naturais predominante do relevo a Sul 

de Portugal - a peneplanície do Baixo Alentejo, também designada por superfície de Beja.  

As principais características da peneplanície alentejana são, entre outras, as seguintes: extensa 

aplanação constituída por interflúvios sensivelmente à mesma cota, separada por vales muitos abertos 

e pouco profundos; e altitude média de 200 m, que corta os vários tipos de formações geológicas de 

modo indiferente. Nas zonas onde afloram os depósitos terciários, a superfície de aplanação é muito 

perfeita, enquanto que nos terrenos do Maciço Antigo apresenta suaves ondulações correspondentes 

a relevos residuais de dureza. 

Como se pode observar na Figura 6-43, ao nível da área de estudo, também não são visíveis 

grandes diferenças altimétricas e a grande maioria desenvolve-se entre as cotas 140 m e 220 m. O 

ponto mais baixo situa-se sensivelmente à cota 80 m, na extremidade norte do perímetro, junto ao rio 

Ardila, e o mais alto à cota 275 m, na pequena elevação da Atalaia Gorda. 

Existem contudo, algumas diferenças morfológicas entre a zona norte e a zona sul. A zona norte é 

caracterizada por um relevo mais movimentado, que confere um ondulado característico à paisagem, 

onde sobressai a ribeira de Brenhas que, junto à cidade de Moura, se desenvolve num vale fechado, 

com alguns declives acentuados e com um talvegue muito meandrizado. Na zona sul, por sua vez, 

predominam as áreas aplanadas ou com reduzida ondulação do terreno, destacando-se a já referida 

elevação da Atalaia Gorda, como o elemento morfológico mais contrastante. 
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Figura 6-43 – Carta hipsométrica da área em estudo. 

Apesar de a unidade morfológica natural predominante ser a Peneplanície Alentejana, na área em 

estudo identificam-se alguns relevos mais acidentados. Como é visível na Figura 6-44, verifica-se um 

predomínio de declives entre os 2% e os 9%, correspondendo as zonas mais declivosas (declive 

superior a 16%) aos vales encaixados das ribeiras que drenam para a bacia do Ardila, e que se 

caracterizam de um modo geral pelo pequeno fundo fluvial. 

Estas características morfológicas encontram-se relacionadas com a estrutura geológica, com a 

litologia e também com a evolução tectónica da região. 
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Figura 6-44 – Carta de declives da área em estudo. 

6.5.2. Enquadramento Geológico 

A área em estudo do Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura localiza-se na unidade 

morfoestrutural mais antiga do território Português – o Maciço Antigo ou Hespérico, especificamente 

na Zona de Ossa Morena (ZOM) (Figura 6-45), que é uma zona com características paleogeográficas, 

tectónicas e metamórficas distintas das seis zonas paleogeográficas e estruturais em que o Maciço 

Hespérico se subdivide. 

A ZOM é constituída por uma sequência de terrenos de natureza metamórfica, metassedimentar e 

vulcânica com idades que se estendem desde o Pré-câmbrico até ao Devónico. 
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Figura 6-45 - Enquadramento do projecto nas Unidades Geológicas. 

No Quadro 6-35 apresenta-se um enquadramento estratificado de todas as formações que afloram 

na área de intervenção. 

Quadro 6-35 - Estratigrafia das unidades geológicas presentes na área de estudo. 

Era Período Unidade Geológica 

Cenozóico 
Terciário 

Paleogénico Complexo de Marmelar: 
 - calcários. 

Neogénico Complexo de Moura:  
 - calcários de Moura e arrancadas; 
 - depósitos de detritos grosseiros; 
 - arenitos de Moura. 

Quaternário Holocénico Aluviões 

Paleozóico Silúrico 

Complexo Vulcano-sedimentar de Moura-Santo Aleixo: 
 - pelitos e psamitos com quartzo de exsudação; 
 - vulcanitos básicos; 
 - vulcanitos ácidos. 

Câmbrico e 
Pré-câmbrico 
provável 

Médio-Ordovícico (?) 

Séries cristalofílicas, azóicas de idade indeterminada: 
 - micaxistos; 
 - xistos luzentes e quartzitos negros (série negra) 
incluindo leptinites; 
 - calcários e dolomitas. 

 Bacia de Sedimentação 
 Depósitos de cobertura 
 Substrato Hercínico 

Assim, de acordo com a carta geológica de Portugal 43-B dos Serviços Geológicos de Portugal e 

respectiva memória descritiva, a zona de estudo é constituída maioritariamente pelo Complexo de 

Área de Estudo 
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Moura sendo que na zona norte do bloco, ao longo das ribeira de Torrejais e de Brenhas, a sul da 

Quinta dos Frades se encontram áreas do Complexo de Marmelar. Na zona mais a norte ao longo do 

rio Ardila e na envolvente das linhas de água que se desenvolvem na área de estudo, encontram-se 

Depósitos de Aluviões. 

De seguida é efectuada uma pequena discrição destas formações geológicas retirada da Notícia 

Explicativa da folha 43-B (Moura) dos Serviços Geológicos de Portugal (Lisboa, 1970). 

COMPLEXO DE MOURA 

O Complexo de Moura, juntamente com o Complexo de Marmelar fazem parte de uma bacia de 

sedimentação bem demarcada, de idade Terciária, denominada Bacia de Moura-Marmelar. Esta bacia 

é delimitada no seu bordo setentrional pela falha da Vidigueira. 

O Complexo de Moura é formado pelo conjunto de três níveis estratigráficos concordantes, 

petrograficamente distintos, que são, do topo para a base: calcários, depósitos detríticos grosseiros e 

arenitos. 

Os Calcários de Moura e de Arrancadas ocupam extensa área, na região de Moura, na margem 

esquerda do Guadiana, e resumem-se aos pequenos afloramentos de Arrancados e de Cortes de 

Baixo, na margem direita, a NW de Pedrógão. Trata-se de calcários esbranquiçados, pouco areníticos, 

mais ou menos compactos; às vezes apresentam-se porosos e pulverulentos com aspecto margoso 

ou argiloso. A composição fundamental, média, de alguns calcários colhidos em vários pontos da 

região é a seguinte: fracção carbonatada, 94%; fracção arenosa, 3% e fracção silto-argilosa, 3%. Os 

detritos estão, no geral, representados por grãos de quartzo sub-rolados, por algum feldspato, além de 

raros grãos de andaluzite, epídoto, turmalina, granada, silimanite e zircão. No que se refere à fracção 

argilosa, verifica-se predominância de montmorilonite, associada a menores quantidades de ilite e 

vestígios de caulinite. 

Os Depósitos de detritos grosseiros correspondem à formação sedimentar que antecede a 

deposição dos calcários lacustres, referidos atrás. São, na generalidade, constituídos por arenitos de 

grão mais ou menos grosseiros, de cimento argiloso, com grande profusão de lentículas 

conglomeráticas. Apresentam tonalidades avermelhadas e castanho-avermelhadas devido a certa 

impregnação ferruginosa. Os detritos grosseiros são essencialmente constituídos por calhaus de 

quartzo filoniano, em geral pouco rolados (sub-angulosos a sub-rolados, com índice de desgaste 

compreendido entre 0,04 e 0,07) e de pequenas dimensões (não excedem 5 cm de diâmetro máximo). 

A fracção arenosa, com calibragem deficiente, é formada por grãos de quartzo em abundância, no 

geral pouco rolados, embora contenha alguns grãos bem rolados e, até, brilhantes. Além de quartzo, 

poderá referir-se feldspato, grãos de xisto, em muito pequenas quantidades, e raros minerais pesados 

como, andaluzite, epídoto, turmalina, granada, etc.. 
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Os Arenitos de Moura são em geral, de grão fino, de cimento argilo-margoso, de tonalidade 

esverdeada, acastanhada-clara, amarelada ou esbranquiçada. O máximo de espessura destes 

arenitos é da ordem de 30 m. No seu interior são frequentes lentículas argilosas pouco espessas. 

Além do quartzo, componente principal, nas areias encontram-se, ainda raro feldspato e outros 

minerais. A argila constituinte do cimento contém, além de montmorilonite predominante, ilite e 

caulinite. 

COMPLEXO DE MARMELAR (CALCÁRIOS) 

Este complexo é constituído por dois horizontes litologicamente distintos: calcários, na base, sobre 

os quais assentam arenitos com calhaus sub-rolados.  

Os calcários são compactos, mais ou menos dolomíticos, levemente areníticos, pouco argilosos, 

brancos ou rosados. Apresentam, frequentemente, fenómenos de silicificação e de impregnação 

manganesífera. Incluem-se na mesma rubrica, argilitos muito compactos, brancos ou amarelados, às 

vezes, também, mais ou menos silicificados. Além dos dois tipos petrográficos mencionados, 

aparecem, de onde em onde, pequenas lentículas areníticas. A fracção detrítica é escassa e está 

representada, sobretudo, por grãos de quartzo mais ou menos rolados e algo brilhantes, associados a 

outros, angulosos sem vestígios de transporte. Além de quartzo, observa-se moscovite, feldspato raro, 

quartzito, micaxisto, etc. Ainda na fracção detrítica, encontra-se quiastolite, epídoto, granada e 

turmalina. Quanto à natureza da argila, quer a dos argilitos compactos quer a disseminada nos 

calcários, estas formações caracterizam-se pela existência de atapulgite predominante, associada ou 

não a outras como montmorilonite, comum, e caulinite e ilite, vestigiais. 

COMPLEXO VULCANO-SEDIMENTAR DE MOURA-SANTO ALEIXO 

As vastas zonas aplanadas que se desenvolvem para NE, em direcção de Santo Amador e Safara, 

são dominadas pela existência de xistos, liditos e metavulcanitos do “Complexo vulcano-sedimentar 

de Moura-Santo Aleixo”. Nesta unidade incluem-se os “Xistos de Moura” e as “Rochas Verdes”, a que 

tem sido atribuída idade silúrica, confirmada pela descoberta de graptólitos silúricos em liditos que 

constituem níveis intercalares nos “Xistos de Moura” (Piçarra, J.M., 1991). A série do Silúrico 

compreende uma variedade de xistos argilosos finos, cinzentos-escuros, às vezes micáceos e 

ardosíferos, alternantes com calcários cristalinos silicificados e quartzitos associados a brechas 

ferruginosas, extremamente dobrados e sem fósseis. Os metavulcanitos constituem uma unidade de 

tufos e de lavas mais ou menos metamorfizadas, onde se encontram por vezes brechas e 

conglomerados vulcânicos. 

SÉRIES CRISTALOFÍLICAS, AZÓICAS DE IDADE INDETERMINADA  

− Quartzitos e metachertes – distribuídos em faixas de orientação geral NNW-SSE, podendo dar 

origem a relevos importantes. Encontram-se muitas vezes associados a calcários. Apresentam 
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ainda vestígios da sua origem sedimentar, pela existência de leitos de quartzo, micro e 

criptocristalino, em vias de crescimento e de grãos de quartzo clástico. A maior parte das rochas 

resultaram de metassomatismo silicioso das rochas carbonatadas. 

− Calcários e dolomitos – dão origem a numerosos afloramentos, alguns dos quais constituem 

relevos importantes. Encontram-se muitas vezes acompanhadas de rochas verdes, quartzitos e 

metachertes. Estas rochas apresentam muitas vezes listras de minerais corados, de tons 

variados consoante a predominância de certos elementos. 

− Rochas quartzo-feldspáticas – compreende rochas essencialmente quartzo-feldspáticas, de 

textura variável. Resultaram da recristalização de rochas porfiríticas, apresentando por vezes 

estruturas blastoporfiríticas e outros aspectos residuais das rochas que lhes deram origem. 

− Micaxistos – são habitualmente muito dobrados e mostram leitos micáceos alternando com 

outros mais ricos de quartzo. São normalmente muito siliciosos podendo apresentar lentículas 

de quartzo de exsudação. É em associação com estes xistos que ocorrem os principais 

afloramentos de rochas verdes. 

− Xistos luzentes – representados por xistos micáceos e quartzo-micáceos, contendo 

frequentemente pirite, óxidos de ferro e grafite. Encontram-se habitualmente muito dobrados e 

alternam frequentemente com quartzitos negros e metaliditos. Nesta região podem estar 

associados a rochas carbonatadas, xistos verdes e leptinitos. 

Apesar de não estarem representados na carta geológica à escala 1/50 000, ocorrem depósitos 

aluvionares modernos (aluviões e terraços fluviais) associados à ribeira de Brenhas.  

Segundo a notícia explicativa da carta geológica, os depósitos aluvionares ocorrem mais ou menos 

desenvolvidos em todos os cursos de água secundários. Estas aluviões são constituídas por areias de 

diferentes calibres, mais ou menos argilosas e por calhaus, em geral, subangulosos. A natureza e 

forma dos calhaus varia de local para local em função das formações geológicas que atravessam. 

Os Terraços Fluviais desenham, por vezes, superfícies horizontais extensas, escalonadas a vários 

níveis, cobertas por calhaus rolados de calibre mediano. São essencialmente constituídos por 

elementos de quartzitos, de quartzo filoniano e de metalidito envolvidos em matriz areno-argilosa. 

Na carta geológica há indicação da exploração de ferro em minas, na proximidade da área da 

albufeira que, de acordo com a experiência estão frequentemente associadas às ocorrências de 

algares. 
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ALUVIÕES ACTUAIS 

Os depósitos de cobertura aflorantes na zona de estudo correspondem a afloramentos do 

Quaternário, que à semelhança do Complexo de Moura assentam em discordância sobre o substrato 

hercínico. Na área em estudo os depósitos quaternários estão representados pelos Aluviões. 

Estas formações existem, mais ou menos desenvolvidas, em todos os cursos de água secundários, 

especialmente, nos ramos que correm sobre a superfície geral, pouco encaixados nela e de muito 

pequeno declive. Desaparecem com a aproximação da confluência no rio principal, muito encaixado, 

devido ao aumento da actividade erosiva que exercem, ao regularizarem o seu perfil, em função do 

nível local. Estas aluviões são constituídas por areias de diferentes calibres, mais ou menos argilosas 

e por calhaus, em geral, subangulosos. Tal composição, bem como a natureza e forma dos calhaus, 

varia de local para local em função das formações geológicas atravessadas. 

6.5.3. Enquadramento Geomorfológico 

A região é dominada pela existência de três alinhamentos de relevo principais, que se desenvolvem 

em direcções próximas de SE-NW, entre Sobral da Adiça e Moura, Vila Verde de Ficalho e Moura e 

entre Vale de Vargo e Moura. Trata-se por isso, de um conjunto de relevos alongados e ligeiramente 

convergentes em direcção à zona entre Moura e Pisões. 

As zonas mais deprimidas correspondem a estruturas sinclinoriais, de rochas menos resistentes a 

erosão, que fazem parte do “Complexo Vulcano Sedimentar de Ficalho”, de idade ordovícica. Os 

relevos alinhados correspondem a dobras anticlinoriais de rochas carbonatadas atribuídas ao 

Câmbrico. 

Contudo, a morfologia regional não apresenta grandes contrastes de relevo. O levantamento da 

topografia pelos fenómenos tectónicos regionais e a posterior aplanação a que foram sujeitos os 

terrenos do Maciço Hespérico foram responsáveis pela construção do principal elemento morfológico 

desta região: a Peneplanície Alentejana.  

A reduzida permeabilidade dos xistos permite uma elevada densidade de drenagem que tem por 

consequência a erosão linear que se evidencia em muitas zonas da região Alentejana. Na zonas de 

cobertura terciária os processos de infiltração predominam sobre a erosão. 

Na área de estudo existem duas direcções de drenagem predominantes, a primeira orientada de 

Sul para Norte, com a escorrência no sentido do rio Ardila e a segunda direcção NNE-SSW e ESE-

WNW com escorrência respectivamente no sentido do rio Guadiana e das ribeiras de Torrejais e 

Brenhas.  

A acção da água sobre as rochas provoca a carsificação das formações calcárias. Assim, na 

extremidade SE da Serra da Preguiça encontra-se um paleocarso, fossilizado pela acumulação de 
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óxidos e hidróxidos de ferro, chumbo e zinco. As grandes dimensões das aberturas cársicas 

(evidenciadas pela remoção, por exploração mineira a céu aberto), devem resultar de um ciclo cársico, 

provavelmente miocénico, em ambiente sedimentar fechado, dos sedimentos carbonatados desta 

idade. 

Encontram-se ainda outros indícios de fossilização de aberturas cársicas, por depósitos 

conglomeráticos, de natureza essencialmente carbonatada, provavelmente já no período quaternário, 

como sucede próximo do Outeiro de Santo António e no Monte dos Machados. 

6.5.4. Enquadramento Tectónico  

A região em estudo apresenta-se afectada pelas duas fases da orogenia hercínica que originou a 

intensa deformação do substrato antigo e que é evidenciada pelas estruturas frágeis e dúcteis que 

estão presentes na zona da área de estudo. 

No final da orogenia hercínica o Maciço Hespérico foi intensamente recortado, tendo sido alvo de 

fracturação durante uma fase tectónica frágil que individualizou o sistema de falhas conjugado NNE a 

ENE expresso claramente pela falha da Messejana. Durante a orogenia alpina, as dobras hercínicas 

de orientação (NW-SE), são cortadas por diversos acidentes tectónicos transversais. O sistema de 

falhas foi portanto reactivado segundo a direcção WNW-ESE, do qual os exemplos mais expressivos 

são as falhas da Vidigueira e de Ferreira-Ficalho situadas respectivamente a Norte e a Sul da zona de 

estudo. Além das falhas com direcções próximas de E-W, existem ainda falhas NE-SW e outras 

coincidentes com a direcção dos eixos das dobras, que originam cavalgamentos de NE para SW. As 

próprias dobras principais são sub-verticais por vezes com vergência para SW, embora com planos 

axiais muito inclinados. 

No extremo SE da área de estudo, a estrutura da serra de Ficalho, apresenta uma orientação E-W, 

mergulhando esta dobra para E, em direcção ao Rosal da Frontera (Espanha), devido à actividade do 

cavalgamento de Ferreira-Ficalho, que ainda apresenta uma forte componente de desligamento 

esquerdo, com rejeito de vários quilómetros.  

Diversas fracturas foram posteriormente preenchidas por rochas filoneanas de composição diversa 

que representam fenómenos ígneos tardios. 

Apesar da área do Projecto de Emparcelamento Rural de Coutos de Moura não ser abrangida por 

nenhum acidente tectónico activo ou lineamento que possa sugerir movimentações recentes, esta é 

atravessada por falhas de direcção global E-W, pertencendo ao sistema da falha da Vidigueira. Esta 

falha corresponde a um acidente tectónico com uma componente de movimentação vertical do tipo 

inverso que estabelece a transição entre a Serra de Portel e a peneplanície do Baixo Alentejo. 
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6.5.5. Sismicidade 

De acordo com a carta de delimitação das zonas sísmicas do Regulamento de Segurança e Acções 

para Estruturas de Edifícios e Pontes, estabelecido no Decreto-Lei n.º 235/83, de 30 de Maio, a área 

de estudo integra-se na área da zona de risco sísmico do Tipo B, que traduz um coeficiente de 

sismicidade de 0,7, correspondendo a um risco sísmico moderado. 

Segundo a carta de intensidade sísmica do Atlas do Ambiente, à escala 1:1 000 000 (Figura 6-46), 

a zona em estudo, encontra-se numa área classificada com intensidade máxima 6 (Escala 

Internacional) o que corresponde a uma zona de risco médio entre as sete classificações atribuídas no 

País. 

 

Figura 6-46 – Extracto da Carta de Intensidades Sísmicas Máximas de Portugal Continental (Atlas do 
Ambiente, 1:1 000 000). 
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6.5.6. Síntese 

A área de estudo enquadra-se no Maciço antigo ou Hespérico, unidade morfoestrutural, mais antiga 

do território português. Dentro do Maciço Antigo, a área de intervenção localiza-se na Zona da Ossa 

Morena. 

A área de emparcelamento desenvolve-se sobre uma bacia de sedimentação, de idade terciária 

onde aflora o Complexo de Moura e o Complexo de Marmelar. Para além desta Bacia de 

Sedimentação, sobre o substrato rochoso Hercínico assentam discordantemente depósitos de 

cobertura recente (do Quaternário), nomeadamente, aluviões. 

A morfologia do concelho de Moura é dominada pela peneplanície alentejana, ou seja, por uma 

aplanação extensa, pontualmente com suaves elevações correlativas a relevos residuais de dureza, 

ou gerados pela actividade tectónica. 

A região onde se insere a área de Emparcelamento dos Coutos de Moura, do ponto de vista 

geológico-estrutural é delimitada a Norte pela falha da Vidigueira, que condiciona o troço final do 

Ardila e a Sul pela falha de Ferreira-Ficalho que passa próximo de Vila Verde de Ficalho. 

Na área em estudo não foram identificados elementos naturais relevantes tais como grutas, 

escarpas ou afloramentos de grandes dimensões, que justifiquem a sua salvaguarda. 

6.6. Solos 

6.6.1. Identificação das Unidades Pedológicas - Classificação dos Solos (FAO) 

Segundo a classificação de solos da FAO, para a escala 1:1 000 000, verifica-se que na totalidade 

da área em estudo encontramos Luvissolos rodocrómicos cálcicos vérticos. 

Os Luvissolos são solos que possuem um horizonte B árgico com uma capacidade de troca 

catiónica igual ou maior do que 24 cmol (+) kg-1 de argila e saturação em bases (por NH4 O Ac) de 

50% ou mais em todo o horizonte B; não apresentam um horizonte A mólico; não têm um horizonte E 

que assenta abruptamente sobre um horizonte de permeabilidade fraca, devido à distribuição da 

argila, nem apresentam linguetas a penetrar no horizonte B. 

São solos moderadamente rasos (0,50 a 1,00 m), situados geralmente nas regiões de transição 

entre florestas e campinas. Apresentam horizonte superficial de coloração marron não muito escuro. O 

horizonte “B” geralmente tem cor vermelha e evidências de acumulação de argila que tem alta 

capacidade de troca de catiões. O conteúdo de cálcio, magnésio e potássio é alto. 
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6.6.2. Identificação das Unidades Pedológicas - Classificação dos Solos (SROA) 

No Quadro 6-36 apresentam-se as áreas ocupadas por cada tipo de solo, representado segundo 

cartografia do SROA (Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário) e no Desenho 13, incluído 

no Volume 2 do EIA, a sua distribuição geográfica. 

Quadro 6-36 – Classificação dos Solos (SROA). 

Ordem Sub-Ordem 
Área de 

Emparcelamento 

Área de 
Emparcelamento + 

Envolvente de 200 m 

ha % Há % 

Área Social   - - 20,5 0,3 

Solos Calcários 
Solos Calcários Pardos 1031,4 22,1 1353,2 22,3 

Solos Calcários Vermelhos 1291,4 27,6 1564,0 25,8 

Sub-Total 2322,8 49,7 2917,3 48,1 

Solos Argiluviados 
Pouco Insaturados 

Solos Mediterrâneos Pardos 1004,2 21,5 1316,0 21,7 

Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos 1063,3 22,8 1383,2 22,8 

Sub-Total 2067,6 44,3 2699,1 44,5 

Solos Hidromórficos 
Solos Hidromórficos Com Horizonte Eluvial 87,9 1,9 123,2 2,0 

Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial 9,6 0,2 11,0 0,2 

Sub-Total 97,4 2,1 134,2 2,2 

Solos Incipientes 

Aluviossolos Modernos 40,2 0,9 96,6 1,6 

Coluviossolos 10,9 0,2 11,8 0,2 

Litossolos 18,7 0,4 51,7 0,9 

Sub-Total 69,8 1,5 161,1 2,6 

Solos Litólicos Solos Litólicos Não Húmicos 88,8 1,9 110,8 1,8 

Barros 
Barros Castanho-Avermelhados 18,2 0,4 20,0 0,3 

Barros Pretos 2,3 0,0 3,9 0,1 

Sub-Total 20,5 0,4 23,9 0,4 
Afloramento 
Rochosos  4,4 0,1 4,4 0,1 

TOTAL 4671,2 100,0 6070,3 100,00 

Da análise do quadro anterior apura-se que, são predominantes os Solos Calcários, com 50% da 

totalidade da área, seguidos dos Solos Argiluviados Pouco Insaturados, representando 

aproximadamente 44,5%. 

Apresenta-se, de seguida, uma breve descrição dos solos mais representativos da área em estudo 

com base na classificação e caracterização dos solos de Cardoso (1965) in “Os Solos de Portugal sua 

Classificação, Caracterização e Génese”. 

SOLOS CALCÁRIOS 

Os Solos Calcários Pardos são fundamentalmente constituídos por unidades pedológicas do tipo 

Pc, ocorrendo em manchas isoladas ou em associação com solos do tipo Vc. São solos pouco 

evoluídos, formados a partir de rochas calcárias (margas e calcários), com percentagem variável de 

carbonatos ao longo de todo o perfil, de cores pardacentas e sem as características próprias dos 
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Barros. Apresentam globalmente uma textura mediana a pesada, um elevado grau de saturação e 

uma reacção (pH) moderadamente alcalina. 

Os Solos Calcários Vermelhos surgem em manchas isoladas ou em associação com os Solos 

Argiluviados Pouco Insaturados do tipo Pag e Pc. Possuem, de um modo geral, textura pesada ou 

mediana, dominando a fracção argilosa. A sua reacção apresenta-se moderadamente alcalina. A 

capacidade utilizável de água no solo pode ser considerada elevada dada a sua mediana 

permeabilidade. 

SOLOS ARGILUVIADOS POUCO INSATURADOS 

Os Solos Argiluviados Pouco Insaturados (Pac, Pag, Pvc, Px e Pv) encontram-se quer em manchas 

isoladas quer em associação com Solos Calcários. São solos evoluídos que possuem como 

característica genética principal a presença de um horizonte B do tipo «textural» de relativa pequena 

insaturação. São solos onde o processo de argiluviação teve uma forte predominância na sua génese 

e onde o material argiloso é essencialmente do grupo das ilites. A estrutura é, em termos médios, 

estável embora sejam frequentes algumas deficiências ao nível da permeabilidade devido ao elevado 

teor de argila que apresentam. A capacidade de troca catiónica é mediana a elevada, com fracção 

argilosa dominada por ilites. 

Os Solos Mediterrâneos Pardos são constituídos por unidades pedológicas do tipo Pag surgindo 

com maior intensidade unidades do tipo Pac (Para-Barros), que estabelecem uma transição para os 

Barros, apresentando, por este facto, uma percentagem importante de montmorilnóides na 

composição da sua fracção argilosa e algumas das características comuns aos solos daquela família. 

Em relação aos Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais Calcários, os mais frequentes são os 

Solos Mediterrâneos Pardos de margas ou calcários margosos (Pac): 

− a sua textura é mediana; a percentagem de argila aumenta, porém, quase para o dobro no 

horizonte B que apresenta características suficientes para se poder designar do tipo "textural". 

O teor de matéria orgânica é baixo e decresce com a profundidade. A relação C/N é bastante 

baixa, denotando intensa actividade biológica e, neste caso, um tanto estranhamente, não 

decresce nos horizontes inferiores; parece manter-se o aspecto qualitativo da matéria orgânica 

ao longo de todo o perfil. As percentagens de ferro livre indicam uma apreciável migração do 

horizonte A para o B. 

− a expansibilidade é moderada variando o índice de expansibilidade dos horizontes entre 14 e 

21. A microestrutura apresenta elevada estabilidade. A capacidade de campo tem valores altos. 

A capacidade utilizável dos 50 cm superficiais é também bastante elevada, pois aí se podem 

armazenar cerca de 95 mm de água. A porosidade da terra fina é mediana e a permeabilidade é 
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moderada nos horizontes Ap, B1 e C e moderada a lenta no B2. Há uma tendência nítida para 

os valores da permeabilidade constante serem inferiores aos da inicial. 

No que diz respeito aos Solos Mediterrâneos Pardos de Materiais não Calcários têm como 

característica genética principal a presença de um horizonte B do tipo "textural" de relativamente 

pequena insaturação. A família mais frequente na zona em estudo é a dos Solos Mediterrâneos 

Pardos de arenitos ou conglomerados argilosos (Pag). 

Os Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos são fundamentalmente constituídos por 

unidades pedológicas do tipo Vcm e Sr, ocorrendo de forma isolada ou em associação com Solos 

Calcários Vermelhos (Vc) ou com Solos Mediterrâneos Pardos (Pac e Pag). 

OUTROS SOLOS 

Os Solos Hidromórficos representam também uma fracção da área em estudo. São solos que se 

encontram quase sempre sujeitos a encharcamento permanente, em parte ou em todo o seu perfil, por 

acção de uma toalha freática que sofre oscilações, mais ou menos profundas, com as estações secas 

e chuvosas. A sua principal característica é o fenómeno de intensas reduções a que estão sujeitos 

durante parte do ano, consequência do fraco arejamento. 

Os Solos Incipientes representam uma pequena fracção da área em estudo encontrando-se 

localizados fundamentalmente em pequenas manchas ao longo das margens de algumas linhas de 

água. 

6.6.3. Caracterização dos Riscos de Erosão 

A erosão dos solos é o processo de desprendimento e arrastamento acelerado das partículas de 

solo, causado pela água e pelo vento, que constitui a principal causa de perda do seu potencial 

produtivo. Tal processo tem origem, sobretudo, no escoamento superficial resultante da água da 

chuva que não se infiltra ou não fica retida na superfície, transportando partículas de solo, nutrientes 

em solução e agro-químicos. O transporte de partículas de solo também se verifica por acção do 

vento. 

A erosão é assim influenciada pela chuva, declive, comprimento, capacidade de infiltração do solo, 

resistência que este oferece à acção erosiva da água e pelas características do coberto vegetal e 

práticas culturais. 

Na quantificação das perdas de solo, por erosão hídrica, tem-se generalizado o uso de modelos, 

como o que serviu de base à estimativa do risco de erosão aqui efectuada, cujo resultado se 

apresenta no Desenho 14 (Carta de Risco de Erosão) incluído no Volume 2 do EIA. A metodologia 

utilizada, que se revelou a mais adequada à escala de trabalho utilizada, aos dados disponíveis e aos 
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objectivos do estudo, baseia-se na aplicação da Equação Universal de Perda de Solo (EUPS ou 

USLE), cuja fórmula é a seguinte (Wischmeier & Smith,1978): 

 

sendo: 

A - erosão específica ou perda de solo média anual (t.ha-1.ano-1);  

R - factor de erosividade da precipitação (MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1);  

K - factor de erodibilidade do solo (t. ha. h. ano. ha-1. MJ-1.mm-1);  

B - factor de comprimento da encosta (adimensional);  

S - factor de declive da encosta (adimensional);  

C - factor de cobertura do solo (adimensional entre 0 e 1);  

P - factor de práticas de conservação do solo (adimensional entre 0 e 1). 

Convém referir que esta metodologia apresenta diversas limitações como modelo de descrição do 

fenómeno da erosão hídrica, em particular em áreas, como em Portugal, onde escasseiam os dados 

experimentais fundamentais para a sua aplicação. Não se encontrando a EUPS parametrizada para o 

nosso país, os valores de perda de solo obtidos não devem ser considerados pelo seu valor absoluto, 

mas antes como um índice do grau de erosão potencial, permitindo discriminar áreas sujeitas a 

diferentes intensidades dos processos erosivos e, consequentemente, a diferentes riscos de perda de 

solo. 

Factor de erosividade da precipitação (R) 

O factor R quantifica a acção agressiva da precipitação, nomeadamente através da sua capacidade 

de destacamento e de transporte das partículas do solo, resultantes do impacto das gotas de chuva. 

O factor de erosividade foi obtido por um método de aproximação, proposto por Arnoldus (1977), 

que se baseia na seguinte equação: 

 

sendo: 

pi - a precipitação média do mês i (mm), e  

P - a precipitação média anual (mm).  

Utilizando as precipitações mensais (mm) da estação meteorológica de Beja (dados de 1964 a 

1993), obteve-se o factor R = 174,6 para a erosividade da precipitação em toda a área de estudo. 
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Factor de erodibilidade do solo (K) 

A erodibilidade do solo corresponde à facilidade com que o solo é destacado como resultado do 

impacto da chuva e/ou escoamento superficial, ou seja, à modificação ocorrida no solo por unidade de 

força ou energia exterior aplicada. A erodibilidade está, desta forma, relacionada com os efeitos 

integrados da precipitação, escoamento e infiltração na perda de solo. 

O factor K foi determinado tendo em conta as características de solo (estrutura, permeabilidade, 

teor em matéria orgânica, e textura), apresentadas na metodologia proposta por Wischmeier & Smith 

(1978), metodologia esta que, tendo sido criteriosamente aplicada por Pimenta (1998a) para grande 

parte dos solos a sul do Rio Tejo, resultou num conjunto de valores directamente associados aos tipos 

de solo e que foram adoptados para a região em estudo no presente EIA (Quadro 6-37). 

Quadro 6-37 – Factores de erodibilidade (K) dos solos presentes na área de estudo (segundo 

Pimenta (1998a)). 

Ordem Sub-ordem Sigla K 
(Pimenta) 

Área Social Área Social Asoc - 

Barros 
Barros Castanho-Avermelhados 

Bvc 0,34 

Cb 0,34 

Cbc 0,34 

Barros Pretos Cpc 0,32 

Solos Argiluviados Pouco 
Insaturados 

Solos Mediterrâneos Pardos 

Pac 0,31 

Pag 0,26 

Px 0,29 

Solos Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos 

Pv 0,32 

Pvc 0,30 

Sr 0,32 

Vcc 0,30 

Vcm 0,19 

Vm 0,32 

Vx 0,32 

Solos Calcários 

Solos Calcários Pardos 

Pc 0,32 

Pct 0,32 

Pcx 0,32 

Solos Calcários Vermelhos 

Vc 0,36 

Vc' 0,33 

Vcr 0,36 

Vcx 0,36 

Solos Hidromórficos 
Solos Hidromórficos Com Horizonte Eluvial Ps 0,25 

Solos Hidromórficos Sem Horizonte Eluvial Caa - 

Solos incipientes 
Aluviossolos Modernos 

A 0,26 

Aac 0,44 

Ac 0,44 

Al 0,26 

Coluviossolos Sb 0,35 
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Ordem Sub-ordem Sigla K 
(Pimenta) 

Sbc - 

Ex 0,39 

Solos litólicos Solos litólicos Não Húmicos 

Par 0,31 

Ppg 0,31 

Vf 0,31 

Afloramentos Rochosos Afloramentos Rochosos Arc - 

É de salientar que os factores K de uma grande parte dos solos descritos por Cardoso (1965) in “Os 

Solos de Portugal, sua Classificação, Caracterização e Génese (1965)” não deveriam ser estimados 

pelo método de Wischmeier & Smith (1978), uma vez que não se encontram dentro dos limites do 

ábaco proposto pelos mesmos autores (solos com mais de 70% de areia ou mais de 35% de argila). 

Por essa razão, Silva (1999) propôs um método alternativo de cálculo, que produziu resultados mais 

satisfatórios e realistas. No entanto, o método proposto requer dados referentes a agregados do solo 

de classes de diâmetro superior a 2 mm, que não foram recolhidos para os solos da área em estudo. 

Assim, não foi possível seguir este método, pelo que se optou por obter K de acordo com o exposto, 

corrigindo-o posteriormente com base nas diferenças obtidas por Silva (1999) entre o factor K 

experimental e o calculado pelo método de Wischmeier & Smith (1978). Esta correcção traduziu-se na 

multiplicação do resultado do factor K por 0,03. 

Factor de comprimento da encosta (L) 

O comprimento de encosta é definido como a distância desde a origem do escoamento até ao 

ponto onde a inclinação da encosta decresce suficientemente de forma a ocorrer deposição ou, até ao 

ponto em que o escoamento superficial se concentra num canal bem definido que pode integrar uma 

rede de drenagem natural ou construída pelo homem. 

O factor L foi obtido usando um método proposto por Wishmeier & Smith (1978): 

m

L 







=

1.22

λ
 

em que: 

λ – comprimento da encosta (m); e 

m – expoente variável com a inclinação da encosta: 

m = 0.5 se o declive ≥ 5%; 

m = 0.4 se o declive ≥ 3.5% e ≤ 4.5%; 

m = 0.3 se o declive ≥ 1% e ≤ 3%; 

m = 0.2 se o declive < 5%; 
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Para a determinação de λ, recorreu-se ao software de Sistemas de Informação Geográfica ArcGIS, 

nomeadamente a duas funções específicas do módulo Spatial Analyst (“Flow Direction” e o “Flow 

Accumulation”) a partir do Modelo Digital de Terreno (MDT), fornecido pela EDIA, da área de estudo 

com células (pixel) de 5 m x 5 m. 

Factor de declive da encosta (S) 

Ao declive de encosta estão relacionadas as forças de impacto das gotas de chuva na superfície do 

solo e as forças associadas ao escoamento. 

De acordo com McCool et al (1987) e Tomás (1993), o factor S pode ser calculado pelas seguintes 

equações; 

▪ 5.0)(8.16 −⋅ θsen , para declive >9% e 

▪ 03.0)(8.10 +⋅ θsen , para declive ≤ 9%,  

em que:  

θ - ângulo que a encosta faz com a horizontal (°) e se obtém a partir do declive. 

O ângulo da encosta (θ) foi determinado com recurso à aplicação da função “slope” do módulo 

Spatial Analist, do programa ArcGIS - ESRI, sobre o Modelo Digital de Terreno.  

O cálculo das equações de S obrigou à elaboração da grelha de declives, pelo que foram criadas as 

classes apresentadas no Quadro 6-38, e utilizado nos cálculos o seu valor médio. Na última classe 

(declive ≥16 %), pressupôs-se um declive máximo de 30%. No mesmo quadro apresentam-se também 

os valores do factor S correspondentes e alguns resultados intermédios. 

Quadro 6-38 - Classes de declive (e respectivo factor S) consideradas no estudo. 

Classes de declives -i (%) 
Declive médio 

(%) 
θ (º) Factor S 

i < 1  0,5 0,3 0,1 
1 ≥ i > 3 2,0 1,1 0,2 
3 ≥ i > 5 4,0 2,3 0,5 
5 ≥ i > 8 6,5 3,7 0,7 
8 ≥ i > 9 8,5 4,8 0,9 

9 ≥ i > 16 12,5 7,1 1,6 
i ≥ 16  23,0 13,0 3,3 

Fonte: Estudo de Impacte Ambiental do Bloco Oeste do Subsistema de Rega do Ardila   
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Factor de cobertura do solo (C) 

O factor de técnica de cultura ou factor de cobertura do solo e operações culturais, representa o 

efeito das culturas e práticas culturais na taxa de erosão, baseando-se num conceito de desvio 

relativamente à situação padrão de um solo nu. 

O factor C foi obtido com base no tipo de usos do solo, de acordo com Tomás (1993) e Pimenta 

(1998b). Os valores de C estimados por aqueles autores para os tipos de coberto vegetal presentes 

na área de estudo apresentam-se no Quadro 6-39. Os usos de solo basearam-se na Planta de Uso 

Actual do Solo, apresentada no Desenho 04 incluído no Volume 2 do EIA. 

Quadro 6-39 – Resultados do Balanço Hidrológico do Solo. 

Uso do Solo C 
Planos de Agua 0,00 
Culturas Anuais de Regadio 0,20 
Culturas Anuais de Sequeiro 0,40 
Montado 0,10 
Olivais de Regadio 0,10 
Olivais de Sequeiro 0,10 
Pomar 0,05 
Zonas Artificializadas 0,01 
Vegetação Ripícola 0,05 
Vinha 0,20 

Factor de práticas de conservação do solo (P) 

O factor de práticas conservativas pretende reflectir o efeito de práticas consideradas conservativas 

que, alterando o escoamento superficial, controlam a erosão do solo. As práticas mais frequentes são 

as lavouras segundo as curvas de nível, culturas em faixas perpendiculares ao maior declive do 

terreno e terraceamento. 

Além de não se conhecerem práticas específicas de conservação do solo na área em estudo, e 

tendo em conta que se pretende determinar a erosão potencial, ou valor máximo de erosão, 

considerou-se P = 1, correspondente a um solo sem qualquer protecção contra a acção erosiva da 

chuva, analisando-se assim o pior cenário possível. 

 

Erosão específica (perda de solo média anual) potencial (A) 

A partir das cartas de agrupamento e de usos dos solos e do MDT obtiveram-se, de acordo com as 

metodologias acima descritas, grelhas para cada um dos factores R, K, S, L, C e P, que foram 

multiplicadas entre si e pelo factor de correcção de K (0,03) para obter a perda de solo (A) na área de 

estudo. 

Tal como já se referiu, os valores de perda de solo obtidos devem ser encarados com espírito 

crítico, dada a ausência de parametrização da EUPS para o País e as múltiplas adaptações que foram 
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sendo feitas para o seu cálculo. Não devem portanto ser tomados como valores absolutos, fornecendo 

antes, indicação sobre as áreas mais ou menos sujeitas a erosão e permitindo identificar potenciais 

zonas problemáticas. 

Perante o grande número de valores de erosão específica potencial e com o objectivo de simplificar 

a sua leitura, tornou-se necessário agrupá-los em classes de risco de erosão. Os cálculos das classes 

de erosão foram feitos com base nos resultados dos cálculos descritos, tendo por referência a 

quantidade de solo erodido por ano, medida em centímetros de solo superficial. A conversão dos 

resultados de perda de solo de t.ha-1.ano-1 em cm baseou-se na utilização da densidade aparente de 

1,2 g.cm-3 à imagem do trabalho realizado por FBO (2001). Assim, as classes de risco de erosão 

definidas foram as seguintes: 

 
▪ Risco de erosão muito alto - A ≥ 1 t. ha-1.ano-1 (perda de mais de 8 cm de solo);  

▪ Risco de erosão alto - 0,72 ≤ A < 1 t.ha-1.ano-1 (perda de solo entre 6 e 8 cm); 

▪ Risco de erosão médio - 0,23 ≤ A < 0,72 t.ha-1.ano-1 (perda de solo entre 2 e 6 cm) ; 

▪ Risco de erosão baixo - A < 0,23 t.ha-1.ano-1 (menos de 2 cm de solo erodido por ano). 

O Quadro 6-40 sintetiza e quantifica os resultados apresentados na Carta de Risco de Erosão do 

Solo (Desenho 14 incluído no Volume 2 do EIA). 

Quadro 6-40 - Representatividade das classes de risco de erosão dos solos na área de estudo. 

Classe de risco 
Área de 

Emparcelamento 
Área de Emparcelamento + 

Envolvente de 200 m 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 
Baixo 3029,1 64,8 3891,1 64,1 
Médio 1149,0 24,6 1468,0 24,2 
Alto 190,4 4,1 258,5 4,3 
Muito Alto 302,7 6,5 452,8 7,5 

TOTAL 4671,2 100,0 6070,3 100,0 

Tendo por base o quadro anterior observa-se que: (i) cerca de 89 % da área beneficiada apresenta 

riscos de erosão de baixo a médio; e (ii) somente cerca de 11 % apresenta riscos de erosão alto a 

muito alto (mais de 0,72 t.ha-1.ano-1). 

6.6.4. Caracterização dos Riscos de Salinização/Alcalinização 

Designam-se por solos salinos ou alcalinizados aqueles que, respectivamente, apresentem teores 

de sais (cálcio, magnésio, potássio e sódio) considerados elevados na solução de solo e possuam 

complexo de troca dominado por sódio adsorvido. 

Nos solos salinos, a acumulação de sais poderá resultar de processos naturais, pela incapacidade 

da precipitação ocorrente em lixiviar os iões de cálcio, magnésio, potássio e sódio, nomeadamente 
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nas zonas áridas e semi-áridas, ou por acção directa do homem, pelo uso de água para rega com 

altos teores salinos e deficiente drenagem interna.  

Teores elevados de salinidade poderão perturbar o crescimento de muitas culturas, principalmente 

as espécies mais sensíveis à referida condição.  

Os solos sódicos ou alcalinizados possuem um baixo nível de sais solúveis.  

Nos solos alcalinizados (ou sódicos), os colóides encontram-se no estado disperso devido à 

elevada proporção de sódio adsorvido (fracamente atraído pelos colóides), originando solos muito 

plásticos e pegajosos quando molhados. Quando secos, estes solos são muito tenazes, bastante 

impermeáveis à água, e difíceis de lavrar.  

Os solos alcalinizados salinos têm condições físicas mais favoráveis que os alcalinizados não 

salinos, devido à acção floculante de electrólitos (sais livres, como NaCI). 

De um modo geral, pode dizer-se que a alcalinização dos solos acarreta principalmente riscos para 

as características físicas do solo (nomeadamente, a sua estrutura), enquanto que a salinização dos 

solos apresenta principalmente problemas para as plantas. 

O grau de salinização e alcalinização dos solos foi quantificado a partir de amostras de solo 

analisadas em laboratório. Utilizam-se, geralmente, dois parâmetros para avaliar a resposta das 

plantas e o comportamento de um solo em relação à salinidade e alcalinização: 

▪ O Percentagem de Sódio de Troca (ESP), indicador que permite avaliar o grau de 

alcalinização dos solos, uma vez que mede o teor em Na+ de troca; a ESP é obtida pela 

equação: 

( )
100

,,,
×=

∑ ++++++

+

NaKMgCa

Na
ESP  

em que as concentrações dos catiões estão em meq.cm-3. 

▪ A Condutividade Eléctrica (CE) do solo, que é uma expressão numérica da facilidade com que 

uma solução aquosa transporta corrente eléctrica, a qual está normalmente associada à 

concentração total de sais solúveis. A CE foi medida em mS.cm-1, num extracto saturado a 

25ºC, permite quantificar o grau de salinização dos solos. 

Elevados valores de ESP indicam solos alcalinizados e, consequentemente, muito sensíveis a uma 

água de rega com elevado teor em sódio (água de má qualidade). Em termos da estrutura do solo, os 

riscos de alcalinização devido a elevado ESP podem ser contrabalançados com uma elevada CE. No 

entanto, do ponto de vista das plantas, uma CE elevada acarreta riscos de redução de produtividade e 

riscos de mortalidade. Assim, o equilíbrio entre ESP e CE dos solos, de modo a não apresentar riscos 
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nem para as propriedades do solo nem para as plantas, é relativamente restrito. Com base nos 

valores de ESP e CE podem caracterizar-se 6 grupos de solos (Quadro 6-41). 

Quadro 6-41 - Grupos de solos de acordo com a sua sensibilidade à salinização/alcalinização 

CE ≤ 4 mS.cm-1 CE > 4 mS.cm-1

ESP ≤ 5% Solo normal Solo Salino
5% < ESP ≤ 15% Com risco de alcalização (não salino) Com risco de alcalização (salino)

ESP > 15 % Alcalizado (não salino) Alcalizado-salino  

O critério para a selecção do valor crítico de CE = 4 mS.cm-1 baseia-se nos efeitos negativos que o 

sal pode ter na maioria das culturas agrícolas. A utilização de ESP = 15% como valor crítico da 

alcalinização dos solos é um valor arbitrário, uma vez que não se observam alterações bruscas nas 

propriedades dos solos à medida que o grau de saturação do complexo de troca em Na+ aumenta. No 

entanto, este valor de 15% tem sido adoptado por diversos autores, inclusivamente pelo U.S. Salinity 

Laboratory, pelo que foi também o valor crítico usado neste trabalho. De acordo com Sequeira (2000), 

solos com ESP > 5% começam a apresentar problemas de alcalinização, os quais se tornam graves 

para ESP > 15%. 

Com base nos valores críticos de CE e ESP, agruparam-se os solos em 4 classes, por ordem 

decrescente de risco de salinização/alcalinização dos solos: 

▪ Risco de salinização/alcalinização Muito Alta - Solos alcalinizados não salinos - solos com 

elevada dispersão de colóides; quando molhados, são muito pegajosos e plásticos, dificultando 

o trabalho das máquinas agrícolas que tendem a enterrar-se no solo; quando secos, são muito 

duros e compactos; a sua recuperação implica a adição de cálcio (normalmente com aplicação 

de gesso), seguida de lavagem dos sais dissolvidos com água de boa qualidade em excesso; 

ESP > 15 % e CE ≤ 4 mS.cm-1. 

▪ Risco de salinização/alcalinização Alta - Solos alcalinizados salinos ou com risco de 

alcalinização (salinos e não salinos) - a recuperação dos solos alcalinizados salinos ou em risco 

de alcalinização salinos é igual à dos alcalinizados (não salinos), embora as suas condições 

físicas sejam mais favoráveis, devido à acção floculante dos electrólitos presentes; a salinidade 

pode afectar o crescimento vegetal, dependendo das espécies; ESP > 15% e CE > 4 mS.cm-1; e 

5% < ESP ≤ 15% e CE > 4 mS.cm-1. Os solos com risco de alcalinização (não salinos) têm 

tendência para alcalinização se a água de rega for de má qualidade e/ou a drenagem interna for 

deficiente; a recuperação destes solos é igual à dos alcalinizados (não salinos); 5% < ESP ≤ 

15% e CE ≤ 4 mS.cm-1.  

▪ Risco de salinização/alcalinização Média - Solos salinos - o problema destes solos reside nos 

efeitos que têm no crescimento vegetal; a sua recuperação efectua-se pela lavagem com 

excesso de água de boa qualidade; ESP ≤ 5% e CE > 4 mS.cm-1. 
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▪ Risco de salinização/alcalinização Baixa - Solos normais - solos sem problemas estruturais 

ou de toxicidade para as plantas; ESP ≤ 5 % e CE≤ 4 mS.cm-1. 

Alguns solos apresentam valores normais de alcalinização e salinidade nos horizontes superficiais, 

mas podem ter riscos de alcalinização nos horizontes subjacentes. A acumulação de sódio no 

horizonte B destes solos poderá levar à destruição da sua estrutura, fazendo com que este horizonte 

passe a imperme, reduzindo a espessura efectiva do solo para a do horizonte superficial, com o 

aparecimento de condições de redução (Sequeira, 2000) estes solos deverão ser incluídos em classes 

de risco mais elevadas, conforme o valor de ESP. Desta forma, assumiu-se que sempre que um dos 

horizontes de um solo tem um valor de ESP ou CE elevado; todo o solo está em risco. 

No Quadro 6-42 apresentam-se os valores de ESP e CE para a maioria dos solos representados na 

área em estudo (nem todos os solos têm os dados suficientes para a obtenção dos valores 

requeridos), assim como a localização relativa dos perfis analisados. De referir que a obtenção dos 

dados de ESP e CE baseou-se, por vezes, em solos localizados fora da área em estudo, pelo que se 

assume a extrapolação desses dados para os solos da área de projecto.  
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Quadro 6-42 - Dados de ESP e CE para os solos presentes na área de estudo e respectivas classes 
de risco. 

Sub-ordem Sigla 
CE (mS/cm-1) ESP (%)  

Pertence ou 
está próximo da 
área de estudo? Obs. 

Classe de 
risco de 

salinidade 
/alcalização Superf.(até 

0.35m) 
aprox. de 
0.8 a 1.0m 

Superf. (até 
0.35m) 

aprox. de 
0.8 a 1.0m Sim/Não 

Área Social Asoc - - - - - - - 

Barros Castanho-
Avermelhados 

Bvc 0,11 0,10 1,0 1,3 Sim - Baixo 

Cb 0,08 0,04 1,0 1,3 Sim - Baixo 

Cbc - - - - - Não 
Disponível 

- 

Barros Pretos Cpc - - - - - 
Não 

Disponível - 

Solos Mediterrâneos 
Pardos 

Pac 0,31 0,26 1,6 3,2 Não - Baixo 

Pag 0,04 0,73 10,0 9,1 Sim - Alto 

Px 0,25 - 5,7 - Sim - Alto 

Solos Mediterrâneos 
Vermelhos ou Amarelos 

Pv 0,07 0,10 1,7 1,5 Sim - Baixo 

Pvc - - - - - 
Não 

Disponível - 

Sr 0,03 0,14 1,2 1,7 Sim - Baixo 

Vcc - - - - - 
Não 

Disponível - 

Vcm 0,20 0,18 1,0 0,8 Não - Baixo 

Vm 0,07 0,05 2,8 2,5 Não - Baixo 

Vx 0,03 0,03 5,3 5,0 Não (a) Baixo 

Solos Calcários Pardos 

Pc 0,18 0,16 0,4 1,7 Não - Baixo 

Pct - - - - - 
Não 

Disponível - 

Pcx - - - - - Não 
Disponível 

- 

Solos Calcários Vermelhos 

Vc 0,13 0,11 1,1 1,7 Sim - Baixo 

Vc' 0,32 0,28 0,9 5,6 Não (a) Baixo 

Vcr - - - - - 
Não 

Disponível - 

Vcx 0,27 0,16 0,9 1,2 Não - Baixo 

Solos Hidromórficos Com 
Horizonte Eluvial 

Ps 0,03 0,08 9,4 - Sim - Alto 

Solos Hidromórficos Sem 
Horizonte Eluvial Caa - - - - - 

Não 
Disponível - 

Aluviossolos Modernos 

A 0,07 0,07 3,7 1,9 Não - Baixo 

Aac - - - - - 
Não 

Disponível - 

Ac - - - - - Não 
Disponível 

- 

Al - - - - - 
Não 

Disponível - 

Coluviossolos 
Sb - - - - - Não 

Disponível 
- 

Sbc - - - - - 
Não 

Disponível - 

Litossolos Ex - - - - - Não 
Disponível 

- 

Solos Litólicos Não 
Húmicos 

Par 0,03 0,01 0,1 0,1 Não - Baixo 

Ppg - - - - - Não 
Disponível 

- 

Vf - - - - - 
Não 

Disponível - 

Afloramentos Rochosos Arc - - - - - - - 

(a) – Dada a proximidade do valor de ESP do limite estabelecido, nomeadamente no seu horizonte mais profundo, 
considerou-se que o solo não apresenta riscos significativos de alcalinização, logo sendo um solo com baixo risco de 
salinização/alcalinização 
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Com base nos dados do Quadro 6-42, os solos presentes na área de estudo foram agrupados nas 

classes de risco de salinização/alcalinização acima referidas. O Quadro 6-43 apresenta a 

representatividade de cada classe nas áreas em estudo. 

Com base nestes resultados, elaborou-se uma Carta de Risco de salinização/alcalinização dos 

Solos (Desenho 15 incluído no Volume 2 do EIA), com o objectivo de ilustrar a capacidade dos solos 

em serem regados com água de maior ou menor qualidade, sem que as suas características sejam 

significativamente alteradas. 

Quadro 6-43 - Representatividade das classes de risco de salinização/alcalinização dos solos na área 
de estudo. 

Classe de risco 
Área de 

Emparcelamento 
Área de Emparcelamento + 

Envolvente de 200 m 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 
Alto  992,7 21,3 1311,6 21,6 
Baixo  3382,6 72,4 4167,6 68,7 
Áreas sociais ou afloramentos rochosos 4,4 0,1 24,9 0,4 
Sem informação (SI) 291,5 6,2 566,2 9,3 

TOTAL 4671,2 100,0 6070,3 100,0 

Os resultados apresentados no Quadro 6-43 e no Desenho 15 incluído no Volume 2 do EIA, 

permitem concluir que: (i) a região beneficiada não apresenta solos com risco de 

salinização/alcalinização médio, ou seja, solos salinos; (ii) cerca de 72% da área apresenta baixo risco 

de salinização/alcalinização; (iii) 21% apresenta risco de salinização/alcalinização alto; e (iv) uma 

pequena percentagem da área estudada não possui informação analítica para permitir a sua correcta 

avaliação. 

Ressalva-se que a leitura destes resultados deve levar em conta as simplificações inerentes ao 

processo de modelação, pelo que a cartografia produzida deve ser entendida como uma 

representação dos riscos de salinização/alcalinização, e não como uma descrição rigorosa do estado 

de referência. É igualmente de mencionar que a cartografia de risco de salinização/alcalinização foi 

elaborada a partir de um número limitado de amostras de solos (as que estavam disponíveis), o que 

causou algumas lacunas de informação que foram devidamente representadas. 

A carta de risco de salinização/alcalinização é assim um bom instrumento de detecção das zonas 

com maior risco de ocorrência destas degradações do solo. 

6.6.5. Capacidade de Uso do Solo 

As classes de capacidade de uso do solo segundo o SROA são as seguintes: 

- A - poucas ou nenhumas limitações, sem riscos de erosão ou com riscos ligeiros, susceptível de 

utilização agrícola intensiva; 
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- B - limitações moderadas, riscos de erosão no máximo moderados, susceptível de utilização 

agrícola moderadamente intensiva; 

- C - limitações acentuadas, riscos de erosão no máximo elevados, susceptível de utilização 

agrícola pouco intensiva; 

- D - limitações severas, riscos de erosão elevados a muito elevados, não susceptível de utilização 

agrícola, salvo casos muito especiais, poucas ou moderadas limitações para pastagens, 

exploração de matos e exploração florestal; e 

- E - limitações muito severas, riscos de erosão muito elevados, não susceptível de utilização 

agrícola, severas a muito severas limitações para pastagens, matos e exploração florestal, ou 

servindo apenas para vegetação natural, floresta de protecção ou de recuperação, ou não 

susceptível de qualquer utilização. 

As classes apresentadas, à excepção da classe A, podem apresentar limitações de acordo com as 

seguintes subclasses: 

- e - risco de erosão e escoamento superficial; 

- h - excesso de água; e 

- s - limitações do solo na zona radicular 

No Desenho 16 incluído no Volume 2 do EIA pode ser observada a distribuição espacial das 

classes de capacidade de uso do solo presentes na área em estudo. 

No Quadro 6-44 apresentam-se as áreas e a representatividade das diversas classes de 

capacidade de uso do solo na área em estudo. 

Quadro 6-44 – Classes de Capacidade de Uso do Solo na área de estudo. 

CLASSES 
Área de 

Emparcelamento 
Área de Emparcelamento 

+ Envolvente de 200 m 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

ASoc - - 20,5 0,3 

A 134,8 2,9 211,1 3,5 

A + B 1468,1 31,4 1765,8 29,1 

A + C 204,7 4,4 230,0 3,8 

B 268,0 5,7 330,9 5,5 

B + C 964,7 20,7 1254,2 20,7 

B + D 22,9 0,5 22,9 0,4 

C 788,1 16,9 1032,3 17,0 

C + D 333,4 7,1 466,4 7,7 

C + E 20,1 0,4 32,6 0,5 

D 258,1 5,5 310,5 5,1 

D + E 168,9 3,6 317,6 5,2 

E 39,4 0,8 75,4 1,2 

TOTAL 4671,2 100,0 6070,3 100,0 
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Conforme se pode observar no quadro anterior, a maior parte dos solos (cerca de 40%) são 

pertencentes às classes A, B ou A+B, as quais são susceptíveis de utilização agrícola intensiva a 

moderadamente intensiva. 

6.6.6. Caracterização da Aptidão ao Regadio – Classificação de terras pelo método de USBR 

O presente capítulo teve por base o estudo de caracterização dos solos desenvolvido pela Direcção 

Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) na área a beneficiar com o EFMA 

(DSRNAH, 2003). Com base nos dados fornecidos pela EDIA, foi elaborado o Desenho 17 incluído no 

Volume 2 do EIA, referente à Aptidão ao Regadio, apresentado no Volume 2. 

A classificação de aptidão ao regadio pelo sistema USBR baseia-se no princípio de que uma terra, 

para poder ser beneficiada com o regadio (Terra Potencialmente Regável) deve ter, com carácter 

permanente, uma capacidade produtiva que pague os seguintes encargos: 

− Custos de exploração; 

− Custos de desenvolvimento da terra; 

− Remuneração do agricultor; e 

− Encargos com a água de rega. 

A classe de aptidão exprime o grau de aptidão ao regadio, ou seja, o conjunto de características 

físicas da terra (do solo, da topografia e da drenagem) que conduz a determinado leque de variação 

de resultados económicos. São seis as classes: 

− Classe 1: Aptidão Elevada – corresponde ao terço superior de rendimento dentro do leque de 

variação que determina que terra seja potencialmente regável; 

− Classe 2: Aptidão Moderada – corresponde ao terço de rendimento intermédio que viabiliza o 

regadio; 

− Classe 3: Aptidão Marginal – corresponde ao terço de rendimento inferior que viabiliza o 

regadio; 

− Classe 4: Aptidão Condicionada – diz respeito a terras em que o rendimento só é viabilizado 

com tipos de uso restritos – por exemplo arroz (4R), rega localizada (4L), por aspersão (4S), 

fruticultura (4F), horticultura (4H), pastagem (4P), etc. Neste estudo considerou-se a aptidão 

exclusiva para culturas tolerantes ao carbonato de cálcio (calcícolas, sendo o olival a mais 

representativa) – 4C – assim como a aptidão para culturas não muito sensíveis a deficientes 

condições de drenagem, com um sistema muito bem controlado de rega sob pressão com 
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baixos débitos – 4D – e a aptidão para pastagem melhorada ou prados temporários – 4P - em 

solos relativamente delgados; 

− Classe 5: Aptidão Duvidosa ou Inaptidão Provisória – diz respeito a terras em que o regadio 

não é viável nas condições actuais, dependendo de estudos complementares ou da viabilidade 

da sua recuperação, passarem a aptas ou não; 

− Classe 6: Inaptidão Total – terras sem potencialidades para a beneficiação com o regadio nas 

condições actuais. 

A Subclasse de Aptidão indica a natureza das limitações que determina a inclusão numa dada 

escala (que não a 1): solos (s), topografia (t), ou/e drenagem (d). As letras que as designam 

acrescentam-se como sufixos ao símbolo da classe (2d, 3st, 4Cs, etc.). 

Quadro 6-45 – Classificação de Terras para Regadio – Método USBR. 

CLASSES 
Área de 

Emparcelamento 

Área de 
Emparcelamento + 

Envolvente de 200 m 
Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

1 98,7 2,1 98,4 1,6 

1 + 2 5,7 0,1 5,7 0,1 

2 20,9 0,4 27,0 0,4 

2 + 3 745,2 16,0 757,5 12,5 

2 + 3 + 4 1142,8 24,5 1158,8 19,1 

2 + 3 + 5(4) 77,2 1,7 77,2 1,3 

2 + 4 +6 17,7 0,4 17,7 0,3 

3 126,0 2,7 126,0 2,1 

3 + 4 388,5 8,3 390,7 6,4 

3 + 4 + 5(4) 128,5 2,8 128,5 2,1 

3 + 4 + 6 114,7 2,5 116,6 1,9 

3 + 5(4) 416,9 8,9 416,9 6,9 

3 + 6 22,8 0,5 25,1 0,4 

4 851,4 18,2 853,1 14,05 

4 + 5(4) - - 3,0 0,0 

4 + 6 89,6 1,9 91,2 1,5 

5 + 6 38,5 0,8 38,5 0,6 

5(4) 95,6 2,0 95,6 1,6 

5(4) + 6 9,57 0,20 10,2 0,2 

6 269,4 5,8 269,4 4,4 

A. Soc. 6,0 0,1 6,0 0,1 

S/ Informação 5,4 0,1 1357,3 22,4 

TOTAL 4671,2 100,00 6070,3 100,00 

A Carta de Classificação de Terras para Regadio – Método USBR apresenta, à actualidade, 

algumas limitações em termos de ajustamento à realidade, tendo em consideração a metodologia 

subjacente à sua realização em 2003. 
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Contudo, e dentro dessas limitações, pode-se observar no Desenho 17 incluído no Volume 2 do EIA 

e no Quadro 6-45 a distribuição das diferentes Classes de Aptidão na área abrangida pelo presente 

estudo verificando-se o predomínio da classe mista 2+3+4 (quase 25% da zona do Emparcelamento 

dos Coutos de Moura). 

6.6.7. Síntese 

Na área a beneficiar pelo emparcelamento dominam os Solos Calcários, com 50% da área, 

seguindo-se os Solos Argiluviados Pouco Insaturados com 44%. 

No que diz respeito aos riscos de erosão, a análise efectuada leva a concluir que a maioria da área 

a beneficiar da acção de emparcelamento apresenta baixos riscos de erosão do solo. 

O estudo efectuado relativamente à salinização/alcalinização dos solos revelou que, de um modo 

geral, não existem riscos dessa natureza uma vez que cerca de 70% da área apresenta baixo risco de 

salinização/alcalinização. 

Quanto às classes de aptidão apuradas na área de intervenção, destaca-se a classe mista 2+3+4 

que representa simultaneamente zonas de aptidão moderada, marginal e condicionada. 

6.7. Ecologia 

6.7.1. Enquadramento da área de estudo 

Embora a área de estudo possua diversos valores naturais, a sua superfície não atravessa áreas 

consideradas sensíveis (segundo a definição constante na alínea b) do Artigo 2º do Decreto-Lei 

n.º 69/2000, de 3 de Maio, rectificado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro). As áreas 

com um estatuto de protecção mais próximas do local do projecto são (Desenho 02 incluído no 

Volume 2 do EIA e Figura 6-47): 

− Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Moura/Barrancos (PTCON0053), localizado a 

aproximadamente 4,3 km a Este do projecto; 

− Zona de Protecção Especial (ZPE) Mourão/Moura/Barrancos (PTZPE0045), a cerca de 1,2 km a 

Este do projecto. 
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Figura 6-47 – Enquadramento da área de estudo em áreas com estatuto de protecção. 

Qualquer uma das referidas áreas co-relaciona factores edafo-climáticos, fisiográficos e ecológicos 

que permitem a existência nesses locais de uma grande diversidade de espécies de flora endémica, 

rara ou protegida, e de habitats naturais, alguns deles prioritários para a conservação, essenciais à 

permanência de importantes espécies de fauna (mamofauna, avifauna, herpetofauna e reptofauna).  

O SIC Moura/Barrancos contém uma grande diversidade fisiográfica e geológica, possibilitando a 

ocorrência de diversas comunidades vegetais. Nas zonas mais planas ocorrem extensas áreas com 

povoamentos dominados por azinheira (Quercus rotundifolia), enquanto que nas encostas mais 

declivosas predominam os matos. Estão presentes a vinha, o olival, os montados de azinho (habitat 

6310) e o azinhal (9340). A utilização agro-pastoril tradicional e extensiva dos antigos azinhais sobre 

xistos origina a existência, em mosaico, de carrascais (5330), piornais e de uma importante extensão 

de pastagens espontâneas vivazes sob-coberto (6220*). Em áreas mais chuvosas surgem também 

montados de sobro (6310) e bosquetes de sobreiro Quercus suber (9330). Possui um dos locais mais 

importantes do país para várias espécies de quirópteros, e vários cursos de água importantes para a 

lontra Lutra lutra e para as duas espécies de cágados presentes no território continental (Emys 

orbicularis e Mauremis leprosa). 
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A Zona de Protecção Especial Mourão/Moura/Barrancos, sobrepõe-se em parte com o Sítio 

Moura/Barrancos. É uma área muito importante para numerosas aves dependentes dos 

agrossistemas ibéricos de feição estepária (onde se destacam, por exemplo, sisão Tetrax tetrax, 

abetarda Otis tarda e alcaravão Burhinus oedicnemus) e também para diversas aves de rapina (e.g., 

tartaranhão-caçador Circus pygargus, milhafre-real Milvus milvus ou águia-cobreira Circaetus gallicus). 

É, ainda, uma das zonas mais importantes de invernada do grou Grus grus no território português 

continental.  

A área de estudo é dominada do ponto de vista da ocupação do solo, por usos agrícolas, em 

particular por olivais e culturas anuais que, do ponto de vista ecológico, correspondem a fases 

avançadas de degradação e humanização dos bosques mediterrânicos esclerófilos. Os usos 

agroflorestais, como os montados, são consideravelmente menos abundantes, e as áreas naturais 

praticamente residuais.  

6.7.2. Flora, Vegetação e Habitats 

6.7.2.1. Considerações gerais 

A implementação de qualquer projecto desta natureza afecta directa ou indirectamente a flora e as 

comunidades vegetais. A caracterização da flora e da vegetação local permite analisar o interesse 

conservacionista destas comunidades vegetais e, posteriormente, avaliar os impactes decorrentes da 

implementação do projecto. 

Neste âmbito, serão caracterizados os biótopos e habitats naturais legalmente protegidos presentes 

na área de estudo e na sua envolvente directa, numa extensão de 200 m. 

6.7.2.2. Metodologia 

Nos termos da legislação em vigor, torna-se necessário estimar o valor do património botânico, 

assim como a sua sensibilidade às alterações introduzidas pela construção e exploração do projecto. 

Neste contexto, foram definidos quatro critérios para avaliar as comunidades vegetais, as quais 

resumem todos os critérios vulgarmente utilizados em avaliação de fitocenoses:  

− De acordo com a proximidade ou grau de semelhança (ou afastamento) relativamente ao 

coberto vegetal primitivo; 

− De acordo com a presença ou ausência de espécies raras ou ameaçadas; 

− De acordo com a presença de habitats classificados nos termos do Anexo I da Directiva 

92/43/CEE, transposta para a legislação portuguesa no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99 

(com as devidas alterações constantes do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro); 

− De acordo com a presença de formações vegetais raras no contexto nacional. 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 178 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO  

A avaliação do primeiro aspecto baseia-se nos seguintes pressupostos: 

− As fitocenoses apresentam uma marcada regularidade na sua composição, mostrando 

combinações de espécies características - unidades de comunidades vegetais - de acordo com 

a natureza edáfica e climática do meio. Por este motivo, é possível determinar, para cada local, 

as fitocenoses que se sucedem ao longo do tempo, a partir da etapa climácica, devido às 

acções de destruição naturais ou antropogénicas; 

− Nesta perspectiva, o valor ecológico máximo de uma dada área corresponde à etapa clímax. 

Assim, cada fitocenose que se estabelece desde as comunidades climácicas até à 

desertificação, traduz-se numa diminuição do seu valor. Isto é, quanto maior é o afastamento de 

determinada estrutura de vegetação em relação ao clímax, menor o seu valor natural; 

− As comunidades mais próximas do clímax apresentam, também, maior sensibilidade uma vez 

que, após um episódio de perturbação, o período necessário para o seu restabelecimento é 

mais longo do que o período necessário para o restabelecimento de uma etapa pioneira. 

Na ausência de um Livro Vermelho das Plantas de Portugal, foram consideradas como espécies 

raras, endémicas ou com estatuto de ameaça: espécies classificadas no Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000 (ICN, 2006), endemismos de distribuição geográfica muito restrita, as espécies 

classificadas por Dray (1985) e algumas das espécies que foram integradas na listagem provisória de 

espécies a estudar no âmbito da elaboração do Livro Vermelho (Lopes et al, 1990). 

Relativamente à presença de habitats naturais classificados pela Directiva 92/43/CEE (Directiva 

Habitats) e pelo Decreto-Lei n.º 140/99 (actualizado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro), 

utilizaram-se os critérios constantes do manual interpretativo publicado pela Comissão Europeia 

(Romão, 1996) e do trabalho realizado pela Associação Lusitana de Fitossociologia no âmbito do 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 do ICNF (ICN, 2006). 

No que respeita ao último critério (presença de formações vegetais raras no âmbito nacional), 

recorreu-se em larga medida à experiência da equipa técnica, uma vez que os dados bibliográficos 

relativos a este assunto são fragmentários. 

A aplicação destes critérios foi precedida de uma caracterização aprofundada das estruturas de 

vegetação. Os dados utilizados nesta caracterização tiveram três origens distintas: bibliografia, 

trabalho de campo e informações pessoais referentes à área enquadrante. Neste âmbito, o 

conhecimento prévio da flora da região e a existência de estudos anteriores efectuados na área 

contribuiu para a caracterização ecológica deste local. 

Durante as visitas ao terreno, efectuadas no período compreendido entre Janeiro e Maio de 2010, 

foram realizados inventários florísticos e identificadas as estruturas da vegetação significativas e 
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claramente distintas. Foram também identificadas as áreas de ocorrência dos habitats naturais 

classificados no âmbito do Anexo I do Directiva Habitats (Decreto-Lei n.º 92/43/CEE) e Anexo B-I do 

Decreto-Lei 140/99 e Decreto-Lei 49/2005, através das espécies dominantes e do respectivo tipo 

fisionómico. 

Durante o trabalho de inventariação e prospecção de campo, a área afecta ao projecto foi 

percorrida a pé ou de automóvel, tendo-se comparado cada estrutura de vegetação com os critérios 

de diagnose constantes dos documentos legais anteriormente referido, tendo sido, posteriormente, 

introduzidas em formato SIG. 

A prospecção foi também direccionada para a identificação in situ dos taxa sensíveis, raros, 

endémicos ou protegidos referidos no Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, cuja ocorrência no 

local em estudo é provável, dada a sua localização e as condições ecológicas existentes. 

A generalidade dos taxa foi identificada no terreno. Para as plantas cuja identificação se levantou 

dúvidas foram herborizadas e identificadas posteriormente em laboratório, recorrendo à bibliografia 

existente. 

Nos Desenho 04 e Desenho 05 incluídos no Volume 2 do EIA, dispõem-se os diversos tipos de uso 

do solo e os habitats naturais classificados nos termos do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, 

respectivamente. 

6.7.2.3. Vegetação Potencial 

A inserção da área de estudo nas unidades biogeográficas, de acordo com Costa et al (1998), é a 

seguinte: 

Região Mediterrânea 

Sub-Região Mediterrânea Ocidental 

Província Luso-extremadurense 

Sector Mariânico-Monchiquense 

Subsector Baixo Alentejano-Monchiquense 

Superdistrito Baixo-Alentejano 

A área de estudo insere-se no Domínio bioclimático Pré-Mediterrâneo Interior, de acordo com a 

classificação Alcoforado et al (1982, in Silva, Alves et al).  

A vegetação potencial seria constituída por azinhais da classe Quercetea ilicis, dominados por 

azinheiras (Quercus rotundifolia). Os montados de azinho caracterizariam as associações Pyro 

bourgaeanae-Quercetum rotundifolia ou Myrto communis-Quercetum rotundifolia. A vegetação 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 180 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO  

arbustiva associada estaria classificada nas Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi, nos matagais 

espinhosos Asparago albi-Rhamnetum oleoidis ou nos zimbrais de Oleo-Pistacietum lentisci.  

A série de vegetação climatófila corresponderia à Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae 

sigmetum, série mesomediterrânica seca a sub-húmida inferior, siliciosa, luso-extremadurense da 

azinheira. O esquema seguinte ilustra as sucessivas etapas de degradação da série da azinheira: 

 
Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifolia (Azinhal) 

 

Hyacinthoido-Quercetum cocciferae (Carrascal) 

 

Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi (Esteval) 

 

Trifolio-Plantaginetum bellardii (Pastagem anual) 

Ao longo das linhas de água, em terrenos com compensação hídrica, a vegetação ripícola ou sub-

ripícola seria dominada por espécies caducifólias, classificadas na classe Querco-Fagetea. Ocorreriam 

os freixiais de Fraxinus angustifolia pertencentes à Ficario ranunculoides-Fraxinetum angustifoliae, os 

silvados de Rubus ulmifolius e os loendrais de Nerio oleander, representados pela associação Rubi 

ulmifoli-Nerietum oleandri. 

No sub-bosque ocorreriam os salgueirais de Salix neotricha (Salgueiro-branco) e Salix salvifolia 

subsp. australis (Borrazeira-branca). 

6.7.2.4. Situação actual 

A flora actualmente presente na área de estudo é dominada pelas plantas anuais ou terófitos, 

seguindo-se os hemicriptófitos e os fanerófitos. Esta dominância é característica da flora 

mediterrânica, uma vez que estes são os tipos biológicos melhor adaptados à estação seca do clima 

mediterrânico. 

A área em estudo abrange paisagens e habitats diversos sobre zonas de planície e relevos 

medianamente acidentados. Nas planícies ocorrem montados de azinho com culturas anuais, prados 

e arrelvados em sub-coberto, enquanto nas zonas de maior relevo se desenvolvem matos, florestas 

de azinho e/ou sobro. Esta diversidade de formações vegetais não é, no entanto, muito elevada e 

verifica-se a existência de extensas monoculturas, como é o caso do olival e das culturas cerealíferas, 

de regadio ou de sequeiro. 

Na área de estudo ocorrem os seguintes tipos de unidades de vegetação: 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 181 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO  

− Montados de azinho ou de sobro, estrutura que resulta directamente da degradação das 

florestas climácicas, por alargamento do compasso e controlo dos matos, acções que 

permitiram a agricultura em sub-coberto ou o pastoreio; 

− Campos agrícolas com culturas anuais de sequeiro ou de regadio, pomares, vinhas e olivais, 

também este último com sub-coberto de sequeiro e de regadio, que representam um estádio 

extremo de degradação, resultando da remoção intencional da vegetação natural arbustiva e 

arbórea. Nesta unidade também estão incluídas as áreas de prado e os terrenos incultos; 

− Vegetação ripícola. Nesta unidade estão incluídos os choupais e salgueirais climácicos, 

constituídos pelas galerias ripícolas dominadas por choupo, freixo e salgueiro, frequentemente 

associadas a galerias termomediterrânicas, adaptadas a uma intensa variação de caudal e nível 

freático, dominadas por silva (Rubus ulmifolius) com ocorrência pontual de loendro (Nerium 

oleander). No entanto, em virtude das intensas actividades humanas, a vegetação ripícola está 

confinada aos limites das linhas de água e, na sua grande maioria, apresenta porte arbustivo e 

herbáceo. Existem troços onde os povoamentos estremes de cana (Arundo donax) estão bem 

patentes. Inclui ainda pequenas charcas cujos taludes e margens imediatas estão ocupadas por 

vegetação ripícola; 

− Povoamentos florestais de pinheiro-manso (Pinus pinea) e de plantações recentes de sobreiro 

(Quercus suber).  

Do reconhecimento de campo efectuado foram identificadas diversas unidades vegetais na área de 

estudo que correspondem às classes de ocupação do solo indicadas no Desenho 04 incluído no 

Volume 2 do EIA, e habitats naturais do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, 

indicados no Desenho 05 incluído no Volume 2 do EIA. 

CAMPOS AGRÍCOLAS 

Na generalidade esta unidade vegetal é muito pobre do ponto de vista botânico, embora apresente 

uma riqueza específica elevada, onde predominam espécies exóticas de cultivo, anuais ou de curto 

ciclo de vida. A despeito da elevada riqueza específica, as comunidades vegetais apresentam pouco 

valor para a conservação das espécies, uma vez que são constituídas, na sua totalidade, por plantas 

cosmopolitas muito frequentes no nosso país.  

Fitossociologicamente estas comunidades são geralmente classificadas na classe Stellarietea 

media, embora possam existir ordens, alianças e associações vegetais distintas, dependendo do tipo 

de espécies florísticas identificadas. Assim, desta classe, estão presentes associações eurosiberianas 

e mediterrânicas com predominância de terófitos que actuam como infestantes das culturas 

cerealíferas, enquadradas na Solano nigrae-Polygonetalia convolvuli. 
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Nos campos com maior disponibilidade hídrica são frequentes espécies mesófilas e higrofílicas que 

do ponto de vista fitossociológico se enquadram na classe Molinio-Arrhenatheretea (vegetação 

herbácea vivaz, que se desenvolve em solos húmidos, raramente submersos). No entanto, o uso 

excessivo de herbicidas leva ao empobrecimento da diversidade florística. 

Os levantamentos florísticos realizados, além da presença de comunidades das classes referidas, 

permitiram também reconhecer outras pertencentes à Helianthemetea guttati, ordem Helianthemetalia 

guttati. 

A composição florística varia intensamente ao longo do ano, consoante a fenologia das espécies, o 

local onde estão inseridas e de acordo com a velocidade dos processos de colonização. No trabalho 

de campo foi possível comprovar, além das espécies cultivadas, a abundância de espécies anuais e 

ruderais, como Sanguisorba minor (Pimpinela), Heliotropium europaeum, Daucus carota (Cenoura-

brava), Avena barbata (Aveia), Dactylis glomerata (Panasco), Echium plantagineum (Viperina), 

Cichorium intybus (Chicória), Chenopodium album (Catassol), Pulicaria paludosa, Raphanus 

raphanistrum (Saramago), Papaver rhoeas (Papoila), Senecio jacobaea (Tasna), Scolymus hispanicus 

(Cardo-amarelo), Chamaemelum mixtum (Margacinha), Trifolium stellatum, Malva sp., Silene colorata, 

Silene gallica, Gladiolus italicus, Anagallis arvensis (Morrião), Galactites tomentosa (Cardo), entre 

outras espécies.  

A área afecta ao projecto de emparcelamento está maioritariamente ocupada por campos agrícolas 

com diferentes culturas, onde se destacam: 

− Culturas anuais de sequeiro; 

− Culturas anuais de regadio; 

− Olivais; 

− Vinhas; 

− Pomares. 

Os campos agrícolas incluem as formações vegetais herbáceas resultantes das intensas e 

prolongadas actividades humanas sobre o coberto vegetal (Figura 6-48). Estas formações 

correspondem a etapas avançadas de degradação e incluem os prados e arrelvados, pousios para 

pastoreio e culturas cerealíferas, em alguns casos sob o coberto de azinho ou de sobro esparso.  
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Figura 6-48 – Áreas agrícolas da área de estudo. 

Os olivais (Olea europaea var. europaea), geralmente de produção intensiva, atingem extensões 

consideráveis na área afecta ao projecto. O sub-coberto pobre em elementos arbustivos revela a 

frequência da limpeza destas formações, sendo apenas dominado por vegetação herbácea e ruderal, 

idêntica à dos terrenos incultos ou prados de anuais, de onde se destacam Calendula arvensis (Erva-

vaqueira), Leontodon taraxacoides, Rumex bucephalophorus, Trifolium campestre, Trifolium stellatum, 

Tuberaria guttata, Sherardia arvensis, Stachys arvensis, Anagallis arvensis (Morrião) ou Oxalis pes-

caprae (Azedas).  

Também as vinhas constituem uma formação vegetal bastante degradada, resultado das intensas 

acções antrópicas, com um sub-coberto vegetal dominado por espécies anuais e sem interesse do 

ponto de vista da conservação da flora. 

Do ponto de vista estrutural, os campos agrícolas, os prados e os terrenos incultos representam 

uma etapa extrema de degradação. Como habitat são um meio semi-natural muito frequente em 

Portugal e não correspondem a nenhum dos habitats inscritos no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de Fevereiro. 
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MONTADOS 

Os montados constituem uma estrutura de vegetação artificial que resulta da degradação dos 

azinhais climácicos por intervenção humana, designadamente por diminuição da densidade e remoção 

do sub-coberto arbustivo e incrementação de pastagens cespitosas vivazes pertencentes à classe 

Poetea bulbosae com origem e persistência associada à pastorícia extensiva por ovinos. 

Em termos fitossociológicos, os montados estão enquadrados na ordem Quercetalia ilicis, classe 

Quercetea ilicis, correspondentes às comunidades mediterrânicas, perenifolias ou marcescentes, 

existentes nos andares termo, meso e supramediterrânicos de ombroclima húmido a seco.  

A vegetação de sub-coberto quer das azinheiras (Quercus rotundifolia) quer dos sobreiros (Quercus 

suber) é pobre em elementos arbustivos, resumindo-se a espécies herbáceas de curto ciclo de vida, 

típicas das áreas de prados ou de pastagens, características das classes Helianthemetea guttati e 

Stellarietea media (Figura 6-49). No entanto, as espécies arbustivas que ocorrem pertencem à classe 

Cisto-Lavanduletea, como Cistus salvifolius, Genista hirsuta, Lavandula pedunculata, Daphne gnidium, 

Asparagus acutifolius e Cistus crispus. 

De entre as espécies herbáceas salienta-se, pela sua abundância, Echium plantagineum (Viperina), 

Heliotropium europaeum, Daucus carota (Cenoura-brava), Avena barbata (Aveia-bastarda), Tuberaria 

guttata (Alcar), Dactylis glomerata (Panasco), Trifolium angustifolium (Trevo-de-folha-estreita), 

Pulicaria paludosa, Cichorium intybus (Chicória), Raphanus raphanistrum (Saramago), Carlina 

racemosa (Cardo-doirado), Trifolium stellatum (Trevo-estrelado), Chamaemelum mixtum (Margacinha), 

entre outras espécies. 

 

Figura 6-49 – Montado de azinho a Norte do Monte do Pomar do Vieira. 

No perímetro do emparcelamento são frequentes as culturas anuais, de sequeiro ou de regadio, 

com azinheiras dispersas que, de acordo com bibliografia da especialidade (ICN, 2006), são um tipo 

de formação que não é considerado “montado” no sentido dado ao Habitat 6310 classificado nos 

termos do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 
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As áreas de montado consideradas Habitat 6310, Montados de Quercus sp. de folha perene, 

classificado nos termos do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, estão 

delimitadas no Desenho 05 incluído no Volume 2 do EIA. As restantes áreas onde as azinheiras estão 

dispersas por todo o campo agrícola foram classificadas de acordo com o tipo de vegetação que 

ocorre em sub-coberto. 

Embora sejam considerados habitats classificados, os montados de azinho são abundantes no 

contexto nacional. 

VEGETAÇÃO RIPÍCOLA 

Esta unidade de vegetação ocorre com frequência na área de estudo e está representada pelas 

seguintes sub-unidades e habitats: 

− Charcas/Planos de água – Utilizados essencialmente para rega; 

− Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas 

ribeirinhas de Salix e Populus alba - Habitat 3280 classificado nos Anexos I da Directiva 

92/43/CEE e B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro;  

− Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion - Habitat 3290 classificado 

nos Anexos I da Directiva 92/43/CEE e B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro;  

− Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia – Habitat 91B0 classificado no Anexo B-I do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro; 

− Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae), Habitat 

92D0 classificado nos Anexos I da Directiva 92/43/CEE e B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 

de Fevereiro. 

Actualmente, as linhas de água da área de estudo apresentam uma considerável pressão 

antropogénica associada à actividade agrícola. Esta pressão manifesta-se particularmente de duas 

formas: o reperfilamento das linhas de água realizado pelos agricultores para potenciar as condições 

de drenagem, que transformam as linhas de água em valas de drenagem sem qualquer vegetação 

ribeirinha relevante e a captação de água, ilegal, nos pegos formados durante o Verão, o que conduz 

a situações de degradação das formações ripícolas, por stress hídrico.  

Nos casos em que a vegetação ripícola apresenta estrato arbóreo, as espécies mais 

frequentemente observadas são os salgueiros (Salix spp.), os choupos (Populus spp.) e os freixos 

(Fraxinus angustifolia), observando-se com menos frequência os ulmeiros (Ulmus minor). 

Fitossociologicamente classificam-se na classe Salici purpureae-Populetea nigrae.  
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As formações arbustivas são maioritariamente silvados e, mais raramente, loendrais e tamargais, 

onde as espécies dominantes são Rubus ulmifolius (silva), Nerium oleander (loendro) e Tamarix 

africana (tamargueira), características da Lonicero hispanicaea – Rubetum ulmifoliae, da classe Nerio-

Tamaricetea. A vegetação ripícola presente nas margens das linhas de água de corrente fraca é 

frequentemente densa, com porte arbustivo e dominada pela classe Phragmiti-Magnocaricetea da qual 

são características as espécies Typha dominguensis (tabúa) e Phragmites australis (caniço). 

As charcas correspondem a pequenos reservatórios de água para regadio (Figura 6-50). Por 

constituírem locais com disponibilidade de água doce favorecem o desenvolvimento de diversas 

espécies florísticas das famílias Poaceae, Juncaceae ou Cyperaceae. Este tipo de vegetação 

enquadra-se, de uma forma geral, na classe Molinio-Arrhenatheretea ou Molinio-Holoschoenion. Nas 

suas margens dispõe-se também algum canavial (Arundo donax), caniço (Phragmites australis) e 

tabúas (Typha dominguensis). 

 

Figura 6-50 – Charca junto ao Monte do Alvarinho. 

As principais linhas de água integradas na rede de drenagem são o rio Ardila, a ribeira de Brenhas, 

o ribeiro de Torrejais e o barranco do Vale do Carvão.  

O rio Ardila é um curso de água de débito permanente que confina com o limite Norte da área de 

emparcelamento. No troço deste rio, junto à área de estudo, a vegetação marginal apresenta um valor 

botânico reduzido, essencialmente devido a dois factores: 

− Os terrenos aluviais encontram-se ocupados por campos agrícolas, facto que determinou o 

confinamento da vegetação ripícola à margem do rio; 

− A vegetação marginal encontra-se fortemente alterada devido à expansão de Arundo donax 

(Cana), uma planta exótica invasora (ver Figura 6-51), que impede ou dificulta o 

desenvolvimento da vegetação autóctone. 
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Figura 6-51 – Rio Ardila (Porto Mourão). 

Tendo por base os critérios constantes das fichas de caracterização dos habitats, o rio Ardila é um 

curso de água mediterrânico permanente da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de 

Salix e Populus alba – Habitat 3280.  

A ribeira de Brenhas, com uma orientação Noroeste–Sudeste, desenvolve-se a Este da vila de 

Moura e estende-se para Norte até à sua foz no rio Ardila (Figura 6-52). A exploração dos campos 

agrícolas e as formações quase estremes de Arundo donax (canavial), conferem às formações 

ripícolas um aspecto degradado, por um lado, porque fragmentam as galerias ripícolas, estando as 

espécies arbóreas autóctones confinadas aos locais menos intervencionados, por outro por 

contribuírem para a diminuição da riqueza específica, com especial desenvolvimento de formações 

herbáceas ou, em menor grau, de arbustivas.  

  

Figura 6-52 – Ribeira de Brenhas. A Sul do Lagar do Juiz (esquerda) e galeria ripícola dominada por 
freixos a Sul da EN 255-1 (direita). 

Dois dos locais onde a galeria ripícola está melhor conservada são a Sul da EN 258 junto da 

Fábrica do Visconde, e a Sul da EN 255-1, estando o estrato arbóreo dominado por freixo (Fraxinus 

angustifolia). 

As características do leito da ribeira de Brenhas, associadas às comunidades vegetais, permitem 

distinguir vários habitats naturais neste curso de água, designadamente: Cursos de água 

mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion (Habitat 3290), Freixiais termófilos de Fraxinus 

Povoamentos quase estremes 
de Arundo donax (canavial) 
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angustifolia (Habitat 91B0) e Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e 

Securinegion tinctoriae) (Habitat 92D0). Em sub-coberto ocorre silva (Rubus ulmifolius) e, 

pontualmente, loendros (Nerium oleander) e tamargueiras (Tamarix africana). Como espécies 

companheiras surgem Lythrum salicaria, Cyperus eragrostis, Heliotropium europaeum, Epilobium 

hirsutum, Mentha suaveolens, Mentha pulegium, entre outras. As espécies lianoides são também 

muito comuns e abundantes, destacando-se a língua-de-cão (Tamus communis), a salsaparrilha 

(Smilax aspera), a vinha (Vitis vinifera) e a hera (Hedera helix).  

O ribeiro de Torrejais e o barranco do Vale do Carvão, igualmente com uma orientação Noroeste–

Sudeste, apresentam troços em que a vegetação ripícola está quase ausente, como resultado de 

acções de limpeza e reperfilamento por parte dos proprietários dos terrenos que atravessam 

(Figura 6-53). Nos troços menos intervencionados assiste-se ao desenvolvimento de povoamentos 

estremes de canavial (Arundo donax) e silvado (Rubus ulmifolius), que dificultam o acesso à linha de 

água. 

   

   

Figura 6-53 – Ribeiro de Torrejais (em cima) e barranco do Vale do Carvão (em baixo) 

O carácter torrencial destes cursos de água permite a ocorrência, além de cana e silva, de espécies 

oriundas dos terrenos adjacentes, com menos necessidades hídricas, nomeadamente: Heliotropium 

europaeum (Erva-das-verrugas), Galium verrucosum (raspa-línguas), Convolvulus althaeoides 

(corriola-rosada), Anagalis arvensis (morrião), entre outras. 
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No que respeita à presença de habitat classificados, apenas se pode considerar o Habitat 3290 - 

Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion.  

POVOAMENTOS FLORESTAIS 

Os povoamentos florestais da área do projecto resultam de actividades silvícolas para plantações 

de extensas áreas de pinhais de pinheiro-manso (Pinus pinea) (Figura 6-54). 

 

Figura 6-54 – Povoamento florestal de pinheiro-manso (Pinus pinea) junto ao Monte da Bemposta. 

Estes povoamentos são caracterizados por uma densidade arbórea elevada e por uma estrutura 

etária uniforme. A homogeneidade destes povoamentos, as recentes mobilizações do solo e os 

elevados níveis de ensombramento do solo traduzem-se numa intensa redução do sub-coberto que 

apresenta baixa diversidade e densidade específica, estando limitado a comunidades anuais, típicas 

de locais recentemente mobilizados ou das áreas agrícolas adjacentes da família das Poaceae, 

Caryophyllacea e Asteraceae. 

A Norte da área afecta ao projecto, junto ao rio Ardila (ver Desenho 05 incluído no Volume 2 do 

EIA), foram expropriados alguns terrenos, com o objectivo de destiná-los à conservação da natureza, 

com plantação de espécies arbóreas para posterior reposição no terreno. Foram, então, identificadas 

nestas áreas indivíduos jovens de freixos (Fraxinus angustifolia), choupos (Populus alba) e ulmeiros 

(Ulmus sp.) (Figura 6-55). 

  

Figura 6-55 – Freixos (esquerda) e choupo-branco (direita). 
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O sub-coberto vegetal destes povoamentos apresenta uma elevada densidade florística, com 

predominância de espécies ruderais e cosmopolitas, de onde se destacam Avena barbata (aveia-

bastarda), Daucus carota (cenoura-bastarda), Chenopodium album (catassol), Galactites tomentosa 

(Cardo), Dactylis glomerata (Panasco), Cichorium intybus (Chicória), entre outras. 

Face às considerações anteriores, consideram-se estes povoamentos florestais como uma 

estrutura de vegetação relativamente distante do coberto vegetal primitivo. É, também, um habitat 

muito frequente em Portugal. No que respeita à sua integração no Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 

49/2005, de 24 de Fevereiro, não se enquadram em nenhum dos habitats aí classificados.  

6.7.2.5. Flora  

Os estudos desenvolvidos na área afecta ao projecto de emparcelamento permitiram elaborar o 

catálogo florístico apresentado no Anexo 3 incluído no Volume 3 do EIA, onde estão incluídos os 

nomes científicos dos táxones por ordem alfabética, bem como a indicação da família a que cada um 

pertence e o respectivo tipo fisionómico. No Quadro 6-46 e nas Figura 6-56 e Figura 6-57 é 

apresentada a riqueza específica de cada fitotipo, bem como a respectiva percentagem relativamente 

à totalidade das espécies identificadas. 

Quadro 6-46 – Riqueza específica e respectiva percentagem 

Fitotipo 
Riqueza específica 

(n.º espécies) 
% 

Te (Terófito) 52 38,81 

He (Hemicriptófito) 26 19,40 

Vr (Vários) 10 7,46 

Ge (Geófito) 10 7,46 

Mi (Microfanerófito) 9 6,72 

Me (Mesofanerófito) 8 5,97 

Na (Nanofanerófito) 5 3,73 

Ca (Caméfito) 3 2,24 

Pr-He (Proto-Hemicriptófito) 3 2,24 

Fa (Fanerófito) 2 1,49 

Te-He (Terófito ou Hemicriptófito) 2 1,49 

Hl (Helófito) 1 0,75 

Hi (Hidrófito) 1 0,75 

Ma (Macrofanerófito) 1 0,75 

Mg (Megafanerófito) 1 0,75 

TOTAL 134 100 
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  Figura 6-56 – Riqueza específica por tipo fisionómico. 
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Figura 6-57 – Representatividade percentual por tipos fisionómicos 

O catálogo florístico da área de estudo revela uma riqueza específica elevada, tendo sido 

identificadas 132 espécies durante o trabalho de campo, distribuídas por 48 famílias e 113 géneros. 

Com 38,81% (52 espécies) das espécies catalogadas os terófitos (Te) representam o fitotipo mais 

abundante na área de estudo, seguindo-se os hemicriptófitos (He) com 19,40% (26 espécies). As 

espécies que podem adquirir vários fitotipos (Vr), bem como os geófitos (Ge) representam, 7,46% 

cada (10 espécies), os mesofanerófitos (Me) por 8 espécies cada (5,97%), os nanofanerófitos (Na) por 

5 espécies (3,73%); os caméfitos (Ca) e os proto-hemicrioptófitos (Pr-He), cada fitotipo está 

representado por apenas 3 espécies cada, o que representa um valor percentual de 2,24%, cada um. 
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Por forma a facilitar a leitura do espectro da figura anterior, optou-se por agrupar os fitotipos que estão 

representados por uma ou duas espécies apenas. Nesta situação, com duas espécies identificadas 

(1,49%) estão os Fanerófitos (Fa), e apenas com uma espécie (0,75%) surgem os Helófitos (Hl), os 

Hidrófitos (Hi), os Macrofanerófitos (Ma) e os Megafanerófitos (Mg). 

No que respeita à presença de espécies de flora com interesse para a conservação (espécies 

Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção - RELAPE), durante as visitas 

ao terreno foram efectuadas prospecções dirigidas àquelas cuja ocorrência no local seria provável. 

De acordo com dados bibliográficos referentes à distribuição de espécies RELAPE e espécies 

constantes do Anexo B-II e B-IV (ICN, 2006), estão referenciadas para a área envolvente ao projecto 

as seguintes espécies: 

− Allium schmitzii, endemismo lusitano que habita em margens de cursos de água e fendas 

húmidas de rochas. Não foi identificado na área de estudo; 

− Armeria neglecta, endemismo lusitano constante dos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei 

n.º 140/99. Actualmente considerada em vias de extinção (ICN, 2006). Não foi identificada na 

área de estudo;  

− Coincya transtagana, endemismo do SW da Península Ibérica, que habita em pastagens 

pedregosas ou argilosas e em solos alterados de zonas de exploração mineira (RJB, 2001) 

Integra a lista preliminar de espécies do Livro Vermelho das Plantas Vasculares de Portugal. 

Não foi identificada na área de estudo; 

− Linaria ricardoi, espécie endémica do Sudeste alentejano, constante dos Anexos B-II e B-IV do 

Decreto-Lei n.º 140/99, que ocorre em montados de azinho ou em sub-coberto de olivais. Foi 

efectuada prospecção de campo dirigida especificamente a esta espécie durante os meses de 

Maio, Junho e Julho, não tendo sido identificada na área de estudo; 

− Rumex intermedius subsp. lusitanicus, endemismo lusitano que habita em sítios secos e fendas 

de rochas (Franco, 1971). Integra a lista preliminar de espécies do Livro Vermelho das Plantas 

Vasculares de Portugal. Não foi identificado na área de estudo; 

− Ruscus aculeatus, geófito rizomatoso que ocorre em todo o país, habitando em diversos 

habitats, desde matos, bosques, areias. Consta do Anexo B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99 e 

integra a lista preliminar de espécies do Livro Vermelho das Plantas Vasculares de Portugal. A 

principal ameaça sobre a espécie é a recolha para fins ornamentais. Foi identificado 

pontualmente na área de estudo; 

− Marsilia batardae, endemismo ibérico actualmente Não Ameaçado (ICN, 2006). Coloniza leitos 

cascalhentos das ribeiras do Alentejo e zonas sujeitas a inundações periódicas, adjacentes a 
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rios e em charcos temporários, geralmente em leitos argilosos, não inundados, sobre cascalho. 

Foi efectuada prospecção não tendo sido identificada a sua presença na área de estudo; 

− Salix salvifolia subsp. australis (Borrazeira-branca), ainda que muito frequente no Sul do país é 

uma taxa protegido pelos Anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

Não foi identificado nas linhas de água da área de estudo. 

6.7.2.6. Síntese 

Face aos resultados obtidos é possível afirmar que a flora vascular e a vegetação natural da área 

afecta ao projecto de emparcelamento se encontram extremamente empobrecidas por uma acção 

antrópica devastadora e continuada, responsável pela degradação da vegetação climácica da região, 

para conversão do território em campos agrícolas com olivais cultivados para produção intensiva e em 

culturas anuais de sequeiro ou de regadio. 

Foram cartografados na área de estudo 4 unidades de vegetação que envolvem, na sua totalidade, 

5 habitats naturais classificados nos termos Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

Os cursos de água com vegetação ripícola estão representados pelos habitats 3280 (Cursos de água 

mediterrânico permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas de Salix e 

Populus alba), 3290 (Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-Agrostidion), 91B0 

(Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia) e 92D0 (Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-

Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)); os montados pelo habitat 6310 (Montados de Quercus sp. de 

folha perene). Os campos agrícolas (culturas anuais de sequeiro ou regadio, pomares, vinhas e 

olivais), bem como os povoamentos florestais não estão representados por qualquer habitat 

classificado.  

Em termos de valoração da área de estudo, e face à ausência de valores botânicos relevantes, 

importa salvaguardar as áreas classificadas como montado (Habitat 6310). 

No caso concreto da flora vascular, apenas foi identificada uma espécie florística com alguma 

importância para efeitos de conservação, designadamente Ruscus aculeatus (gilbardeira), que ocorre 

muito pontualmente na área de estudo. 

No Quadro 6-47, são aplicados a cada uma das formações vegetais os critérios de valorização da 

flora e vegetação enunciados na metodologia deste estudo.  
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Quadro 6-47 – Valorização relativa dos diferentes tipos de coberto vegetal. 

CRITÉRIO DE 

AVALIAÇÃO 
Montados 

Cursos de água e 

Vegetação ripícola 
Campos agrícolas  

Povoamentos 

Florestais 

Espécies RELAPE Ruscus aculeatus Não identificadas 

Tipos de coberto 
raros em Portugal 

Não existe 

Habitats do Decreto-
Lei n.º 49/2005 

Habitat 6310 
Habitats 3290, 3280, 91B0 e 

92D0 
Não existem 

Semelhança com a 
vegetação clímax 

Média Baixa a Média Muito baixa 

De acordo com o quadro anterior, dispõem-se por ordem decrescente de valorização botânica as 

formações vegetais identificadas: 

− Montados de azinho; 

− Cursos de água e Vegetação ripícola; e 

− Povoamentos florestais e Campos agrícolas. 

6.7.3. Fauna 

6.7.3.1. Introdução 

No presente capítulo são apresentadas as comunidades faunísticas presentes na área do projecto 

de Emparcelamento dos Coutos de Moura, sendo também apresentada a sua distribuição na área 

analisada, e o seu valor de protecção para a sua conservação, a nível nacional e internacional (IUCN). 

Em termos gerais, a área de estudo revelou-se de moderada importância em termos faunísticos, 

salientando-se a presença de algumas espécies ameaçadas e protegidas pelas Directivas Habitats e 

Aves. 

Segue-se a apresentação da metodologia utilizada para a realização do estudo, seguindo-se a 

análise e apresentação dos resultados por classe de vertebrados, pela seguinte ordem: Ictiofauna, 

Herpetofauna, Avifauna e Mamofauna. Decidiu-se excluir da análise as classes de Invertebrados, por 

não se detectar qualquer valor extraordinário na área em estudo. 

6.7.3.2. Metodologia 

A metodologia utilizada para a caracterização do estado actual da fauna consistiu na recolha de 

informação disponível sobre a fauna na zona em estudo (na forma de relatórios de monitorização ou 

publicações existentes, de dados dispersos por investigadores) e em trabalho de campo. Deste modo, 
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obteve-se uma lista das espécies que ocorrem (ou potencialmente ocorrem) na área em estudo, assim 

como a sua distribuição pelas diferentes áreas e habitats. 

Foi efectuada uma visita ao terreno em Junho de 2011 de modo a poder identificar e confirmar 

espécies faunísticas em campo. Durante dois dias consecutivos, foram realizados transectos, a pé ou 

em veículo motorizado a baixa velocidade, efectuados nos acessos e caminhos das diferentes 

parcelas que compõem a área de estudo, e também dentro dessas parcelas. De referir que, 

previamente à deslocação à área em estudo, alguns locais foram seleccionados por forma a confirmar 

as comunidades faunísticas presentes. Assim, e devido à sua especificidade, as charcas e linhas de 

água detectadas em trabalho de campo foram sujeitas a uma monitorização visual e acústica.  

Em termos metodológicos, foram registados, sem limite de distância, todos os contactos visuais e 

auditivos (método directo) de todos os grupos (ictiofauna, herpetofauna, avifauna e mamofauna). Em 

todos os transectos e pontos de amostragem utilizaram-se também métodos indirectos. Estes 

consistiram na pesquisa de pegadas, dejectos ou trilhos da fauna, e posterior identificação, com 

auxílio a guias de campo. 

Relativamente à bibliografia, para os peixes foram utilizadas as informações da distribuição das 

espécies dulciaquícolas nativas em Portugal referidas no projecto de conservação ex-situ de 

organismos fluviais (http://exsitu.quercusancn.pt), da carta píscicola nacional (Ribeiro et al., 2007) e do 

trabalho de monitorização de peixes migradores no rio Guadiana (Sousa et al., 2003). De referir que, 

no âmbito deste trabalho, não foi efectuado trabalho específico para a ictiofauna. 

Para os Anfíbios e Répteis foi utilizado o recente trabalho de inventariação efectuado por um grupo 

de investigadores ibéricos, que resultou numa enciclopédia virtual dos vertebrados espanhóis 

(Carrascal & Salvador, 2008). Como estão descritas as espécies para toda a Península Ibérica, 

utilizaram-se as informações para as classes da herpetofauna para a área de estudo. Consultou-se 

também a dissertação apresentada por Raimundo (2004) sobre o ajuste na distribuição de anfíbios e 

répteis em Portugal Continental (com base no atlas da distribuição da herpetofauna para o território 

continental de Godinho e colaboradores, 1999) tendo em conta as condicionantes ambientais, através 

da análise de probabilidades de ocorrência. 

Para a classe das Aves foi efectuada a caracterização geral das aves nidificantes com recurso ao 

recente atlas das aves nidificantes em Portugal (Equipa Atlas, 2008) listando-se as espécies 

existentes nas quadrículas UTM 10 x 10 km que abrangem a área de estudo, nomeadamente as 

quadrículas PC31, PC32, e PC42. A informação referida neste atlas foi obtida no período 1999-2005 e 

diz respeito somente às aves nidificantes, havendo assim uma lacuna nas espécies invernantes e 

migratórias. No entanto, com a restante consulta, em especial com o Atlas das Aves Invernantes do 

Baixo Alentejo (Elias et al., 1998) pensa-se que esta lacuna foi colmatada com sucesso, sendo 

retiradas as referências das aves para as mesmas quadrículas. 
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De referir que, embora a área do projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura esteja contida 

totalmente nas três quadrículas anteriormente referidas (PC31, PC32, PC42), a sua envolvente (buffer 

de 200 m em redor do perímetro agora em estudo) inclui uma pequena área na quadrícula PC41. 

Como se trata de superfície de dimensão muito reduzida, considerou-se desprezível a informação 

para esta quadrícula. 

Particularmente para o Sisão Tetrax tetrax, foi consultado o relatório final da acção 2 do projecto 

Life Natureza (LIFE02NAT/P/8476), respeitante ao inventário dos núcleos de Sisão no Alentejo (Silva 

& Pinto, 2006). 

Para os Mamíferos, a descrição do elenco faunístico foi baseada no trabalho de Mathias e 

colaboradores (1999), considerando-se a quadrícula UTM 50 x 50 km que inclui a área de estudo. 

Foram ainda consultados os trabalhos de distribuição de 3 espécies de mamíferos para o território 

continental, nomeadamente Lontra (Trindade et al., 1998), Toupeira-de-água (Queiroz et al., 1998) e 

Rato de Cabrera (Mira et al., 2008). Especificamente para os Quirópteros, foram utilizadas os 

trabalhos de Rebelo e Rainho para a área do Alqueva (2003, 2009), pois apresentam uma 

inventariação do elenco desta ordem Chiroptera, tendo sido os estudos de maior proximidade 

geográfica que se tem conhecimento até à data. 

6.7.3.3. Apresentação de Dados 

As espécies inventariadas em cada grupo são apresentadas nos Quadros I a V, constante no 

Anexo 4 incluído no Volume 3 do EIA. No caso das espécies que foram detectadas aquando do 

trabalho de campo (Presença Confirmada), é indicada se foi por observação directa (D) ou indirecta 

(I), sendo também referida a ocupação cultural onde foi detectada:  

− Olivais de Regadio e Sequeiro (O); 

− Culturas Anuais de Sequeiro (S);  

− Culturas Anuais de Regadio (R);  

− Vinhas (V); 

− Cursos e Corpos de Água, e Vegetação Ripícola e Sub-Ripícola (A); 

− Montados de Sobro e/ou Azinho (M). 

Foi determinado o estatuto de conservação a nível nacional e das várias convenções internacionais 

que Portugal ratifica, de forma a avaliar o seu valor conservacionista. O estatuto de conservação 

considerado para Portugal Continental é o que consta no novo Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (Cabral et al., 2006). Estas novas categorias são baseadas nas da União Internacional para a 

Conservação da Natureza (UICN), sendo o significado das letras utilizadas para cada categoria o 
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seguinte: CR Criticamente em Perigo (Critically Endangered); EN Em Perigo (Endangered), VU 

Vulnerável (Vulnerable); NT Quase Ameaçado (Near Threatened); LC Pouco Preocupante (Least 

Concern); DD Informação Insuficiente (Data Deficient). Nos casos de taxa que não foram avaliados 

pelos presentes critérios, a categoria utilizada é NE Não Avaliado (Not Evaluated). 

Em termos gerais, o significado de cada uma destas categorias é o que se segue: Criticamente em 

Perigo – uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um risco de extinção na natureza 

extremamente elevado; Em Perigo – uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um risco de 

extinção na natureza muito elevado; Vulnerável – uma espécie colocada nesta categoria enfrenta um 

risco de extinção na natureza elevado; Quase Ameaçado – uma espécie colocada nesta categoria, 

apesar de não constar de uma das três categorias de ameaça anteriores, é provável que num futuro 

próximo venha a integrar; Pouco Preocupante – uma espécie é colocada nesta categoria, após ter 

sido avaliada pelos diferentes critérios e verificado que não pertence a nenhuma das categorias 

anteriores, sendo normalmente espécies abundantes e amplamente distribuídas; Informações 

Insuficiente – nesta categoria estão as espécies sobre as quais não existe informação adequada para 

efectuar uma correcta avaliação do seu estatuto de ameaça. Uma espécie classificada nesta última 

categoria requer um aprofundamento dos conhecimentos sobre os seus parâmetros demográficos e 

de distribuição, podendo verificar-se que com novos dados, essa espécie seja classificada numa 

categoria de ameaça. 

Nos estatutos de conservação consideraram-se também as categorias de ameaça da UICN a nível 

mundial (com as mesmas categorias que o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal) e a situação 

de cada uma das espécies de acordo com a Convenção de Berna (Convenção sobre a Vida 

Selvagem e os Habitats Naturais na Europa), com a Convenção de Bona (Convenção sobre a 

Conservação de Espécies Migradoras da Fauna Selvagem) e com a Directiva Aves/Habitats (pelo 

Decreto-Lei n.º 140/99), sendo assinalado(s) o(s) anexo(s) em que cada espécie é reportada. 

A Convenção de Bona (ratificada para aprovação pelo Decreto-Lei n.º 103/80, de 11 de Outubro) 

dedica especial atenção à conservação de espécies migradoras ameaçadas, contemplando também 

os respectivos habitats. Nesta convenção foram considerados os seguintes anexos: 

− Anexo I: elenco de espécies migradoras ameaçadas; 

− Anexo II: engloba espécies migradoras em que o estado de conservação é desfavorável e cuja 

conservação e gestão exigem a conclusão de acordos internacionais, assim como aquelas cujo 

estado de conservação beneficiaria, de maneira significativa, da cooperação resultante de um 

acordo internacional. 

A Convenção de Berna (ratificada pelo Decreto-Lei n.º 316/89, de 22 de Setembro) garante e 

promove a conservação das espécies e habitats cuja preservação exige a cooperação de vários 

Estados. É constituída por quatro anexos: 
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− Anexo I: espécies da flora estritamente protegidas; 

− Anexo II: espécies da fauna estritamente protegidas; 

− Anexo III: espécies protegidas da fauna; 

− Anexo IV: inventário de técnicas de captura ilegais.  

As Directivas n.º 79/409/CEE (conhecida por Directiva Aves) e n.º 92/43/CEE (Directiva Habitats), 

ratificadas pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, e actualizadas pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 

24 de Fevereiro, referem-se à conservação dos habitats naturais e da fauna e flora (Directiva Habitats) 

e, especificamente, à conservação das espécies de aves que vivem naturalmente no estado selvagem 

no território Europeu dos Estados-Membros ao qual é aplicável o Tratado (Directiva Aves). O Decreto-

Lei n.º 140/99 apresenta uma série de listas em anexo que estão organizadas do seguinte modo: 

− Anexo A-I – Espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação 

de zonas de protecção especial; 

− Anexo A-II – Espécies de aves cujo comércio é permitido nas condições na alínea a) do n.º 4 

do artigo 11º; 

− Anexo A-III – Espécies de aves cujo comércio pode ser objecto de limitações conforme definido 

na alínea b) do n.º 4 do artigo 11º; 

− Anexo B-I – Tipo de habitats naturais de interesse comunitário cuja conservação exige a 

designação de zonas especiais de conservação; 

− Anexo B-II – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a 

designação de zonas especiais de conservação; 

− Anexo B-III – Critérios de selecção dos sítios susceptíveis de serem identificados como sítios 

de importância comunitária e designados como zonas especiais de conservação; 

− Anexo B-IV – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma protecção 

rigorosa; 

− Anexo B-V – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na 

Natureza e exploração podem ser objecto de medidas de gestão; 

− Anexo C – Métodos e meios de captura e abate e meios de transporte proibidos; 

− Anexo D – Espécies cinegéticas. 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 199 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO  

No que diz respeito às aves foi ainda incluída a sua categoria SPEC (Species of European 

Conservation Concern) actualizada pela BirdLife International em 2004, onde são identificadas as 

espécies prioritárias para o desenvolvimento de acções de conservação na Europa (BirdLife 

International, 2004). As categorias são as seguintes: 

− SPEC 1 – Espécies de importância conservacionista global, isto é, classificadas como 

globalmente ameaçadas; dependentes de conservação ou com poucos dados; 

− SPEC 2 – Concentradas na Europa e com estatuto de conservação desfavorável; 

− SPEC 3 – Não concentradas na Europa mas com estatuto de conservação desfavorável; 

− SPEC 4 – Concentradas na Europa e com estatuto de conservação favorável. 

Foi também referida a fenologia para o grupo das aves, ou seja, a altura do ano em que 

permanecem na região e se ali se reproduzem (ocorrência de nidificação). As classes fenológicas 

utilizadas foram: 

− Residente: quando a espécie permanece na área de influência durante todo o ano; 

− Estival: quando a espécie existe na área apenas durante os meses de Primavera-Verão (o que 

significa que é provavelmente nidificante); 

− Invernante: quando a espécie surge na área apenas nos meses de Outono-Inverno; 

− Migrador de Passagem: quando é registada em Portugal apenas durante as épocas de 

passagem migratória: pré-nupcial (início da Primavera) e pós-nupcial (fim do Outono); 

− Acidental: observações esporádicas na área de estudo. 

Ainda para classe Aves, está referenciada o tipo de Nidificação presente na bibliografia (Equipa 

Atlas, 2008), sendo discriminadas as seguintes categorias na coluna “Ocorrência”, com base na tabela 

1 do referido trabalho, tendo em conta o comportamento das aves e a circunstância da observação: 

− np - Nidificação Possível; 

− NP - Nidificação Provável; 

− NC - Nidificação Confirmada; e 

− A - ocorrência acidental, isto é, registada na quadrícula, mas nidificação muito improvável. 

As espécies não presentes no novo atlas das aves nidificantes, mas presentes no período de 

invernada (segundo Elias et al., 1998), aparecem com a seguinte designação na coluna “Ocorrência”: 
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− I - Invernante, não nidificante. 

6.7.3.4. Resultados - Ictiofauna 

Durante o trabalho de campo não se identificou qualquer indivíduo pertencente à classe dos peixes. 

Para as linhas de água de maior expressão, e através da recolha bibliográfica, verifica-se a possível 

presença de 20 espécies de peixes (Quadro I do Anexo 4 incluído no Volume 3 do EIA). Pela análise 

dessa tabela, verifica-se que poderão existir várias espécies de elevado estatuto de ameaça à sua 

conservação, sendo um local de grande sensibilidade em termos de Ictiofauna. A maioria das 

espécies catalogadas com o estatuto de ameaça elevado (CR, EN, VU) tem extensão de ocorrência e 

área de ocupação muito reduzidas, encontrando-se, em Portugal, apenas na bacia hidrográfica do 

Guadiana (Quadro 6-48). 

Quadro 6-48 – Ictiofauna ameaçada em Portugal que potencialmente ocorre na área de estudo. 

ESPÉCIE ESTATUTO DE AMEAÇA FUNDAMENTAÇÃO 

Anaecypris hispanica 

Saramugo 
Criticamente em Perigo 

Exclusiva da bacia do Guadiana. Distribuição 
muito fragmentada. Extensão de ocorrência e 

área de ocupação reduzidas. 

Barbus comizo 

Cumba 
Em Perigo 

Bacia do Tejo e Guadiana. Elevada 
fragmentação. Extensão de ocorrência e área 

de ocupação muito reduzidas 

Barbus sclateri 

Barbo do Sul 
Em Perigo 

Restrita à zona meridional da Península Ibérica. 
Fragmentação elevada, declínio continuado na 

área de ocupação e na área e extensão. 

Chondrostoma lemmingii 

Boga-de-boca-arqueada 
Em Perigo 

Extensão de ocorrência e área de ocupação 
muito reduzidas. Declínio continuado na área de 

ocupação e na área e extensão 

Chondrostoma wilkommii 

Boga do Guadiana 
Vulnerável 

Em Portugal, encontra-se apenas na bacia 
hidrográfica do Guadiana. Redução em 50% do 

número de indivíduos em 15 anos. 

Complexo de Squalius alburnoides 

Bordalo 
Vulnerável 

Redução em 50% do número de indivíduos em 
10 anos, devido ao declínio da qualidade do 

habitat e da expansão de não-indígenas. 

Squalius pyrenaicus 

Escalo do Sul 
Em Perigo 

Extensão de ocorrência e área de ocupação 
muito reduzidas. Flutuações acentuadas no 

número de indivíduos maduros. 

Gasterosteus gymnurus 

Esgana-gata 
Em Perigo 

Área de ocupação muito reduzida (menor que 
30 km2). Distribuição muito fragmentada. 

Declínio continuado na qualidade do habitat. 

Salaria fluviatilis 

Caboz-de-água-doce 
Em Perigo 

Fragmentação acentuada (apenas em 10 
localizações). Declínio acentuado na área, 

extensão e qualidade do habitat. 

O trabalho de Sousa e colaboradores confirma a ausência de espécies migradoras para esta 

região, nomeadamente de Sável Alosa alosa e Savelha Alosa fallax, bem como as suas formas 

residentes. Lampreia Petromyzon marinus e Enguia Anguilla anguilla não possuem expressão nesta 

área, segundo o mesmo estudo (Sousa et al., 2003). 
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6.7.3.5. Resultados - Herpetofauna 

A fauna herpetológica portuguesa apresenta grandes alterações de detectabilidade ao longo do 

ciclo anual, em resultado de variações sazonais nas taxas de actividade. Muitas espécies apresentam 

mesmo um período anual de hibernação ou de estivação, usualmente de vida hipógea. 

De um modo geral, os anfíbios apresentam maior actividade durante os meses de Inverno e 

Primavera. Pelo contrário, os répteis apresentam maior actividade durante os meses de Primavera. 

Por outro lado, têm sido descritos fenómenos de segregação temporal da actividade que têm sido 

interpretados como adaptações no sentido de reduzir a competição inter-específica (Crespo & Oliveira, 

1989; Javier & Escriva, 1987). Fenómenos deste tipo introduzem factores de erro em todos os 

programas de inventariação cujo trabalho de campo não se estenda à totalidade do ciclo anual. No 

entanto, julga-se que o recurso a dados bibliográficos colmatou suficientemente esta lacuna. 

A área estudada apresenta uma riqueza específica alta de anfíbios (9 espécies de anfíbios em 17 

possíveis) e baixa de répteis (6 espécies de répteis em 27 possíveis presente no território continental). 

A maioria das espécies potencialmente presentes possui uma distribuição alargada no território 

continental. O inventário para estas duas classes está presente nos Quadros II e III do Anexo 4 

incluído no Volume 3 do EIA. 

Alguns répteis, e todas as espécies de anfíbios pelo menos em fase larvar, dependem do meio 

aquático, facto que confere sensibilidade a este tipo de habitats. A presença de um número 

relativamente alto de espécies de anfíbios na área poderá ser explicada pela presença das linhas de 

água e diversas charcas. Durante a realização do trabalho de campo na área de estudo, foram 

detectados alguns indivíduos pertencentes às espécies Sapo-comum Bufo bufo, Rã-verde Rana 

perezi, Lagartixa-ibérica Podarcis hispanica, e Cágado-mediterrâneo Mauremys leprosa. Esta última 

espécie foi observada em grande número no Ribeiro de Brenhas, perto da Ponte Romana, e do 

topónimo Lagar de Juíz, situados setentrionalmente relativos à povoação de Moura. 

Pela análise dos Quadro II e Quadro III do Anexo 4 incluído no Volume 3 do EIA, a área de estudo 

não se encontra na zona de distribuição geográfica potencial de qualquer espécie de Anfíbios ou 

Répteis com estatuto de ameaça médio ou elevado à sua conservação (CR, EN, VU), para o território 

português. Porém, é de referir que está documentada a presença de três espécies que, embora não 

possuam um estatuto de ameaça elevado para o território português, estão classificados a nível 

internacional como NT Quase Ameaçados (Sapo-parteiro-ibérico Alytes cisternasii, Tritão-de-ventre-

laranja Lissotriton boscai, e Lagarto Timon lepidus), bem como uma espécie de Réptil classificado 

como VU Vulnerável pela IUCN: Cágado-mediterrânico Mauremys leprosa. 
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6.7.3.6. Resultados - Avifauna 

Ao longo do trabalho de inventariação (proveniente da informação da literatura consultada) foram 

referenciadas 120 espécies de aves, de 48 famílias diferentes, o que representa aproximadamente 

47% do total das espécies que ocorrem regularmente em território continental. Os resultados do 

trabalho de inventariação encontram-se no Quadro IV presente no Anexo 4 incluído no Volume 3 do 

EIA. Das 120 espécies, não foram excluídas as 20 espécies que ocorrem ocasionalmente na área de 

estudo, referenciadas como “Visitantes” no Quadro IV do Anexo 4 incluído no Volume 3 do EIA. 

Durante o trabalho de campo, na área de estudo foram registadas observações de 55 espécies de 

aves, com grande destaque para a ordem dos Passeriformes (e em especial, as famílias 

Muscicapidae, Paridae, Fringillidae, Corvidae, e Fringillidae). Em termos de número de indivíduos, as 

espécies Abelharuco Merops apiaster, Pega-rabuda Pica pica e Pega-azul Cyanopica cyana foram as 

mais observadas, provavelmente por serem mais conspícuas (coloração e tamanho) ou por serem 

gregárias. Se contabilizarem as famílias observadas na área de estudo, o número decresce das 48 

para as 29 famílias. 

De entre a avifauna (efectivamente ou potencialmente) presente, 16 espécies apresentam um 

estatuto de ameaça médio ou elevado, isto é, foram catalogadas na revisão do Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006) com as categorias EN Em Perigo ou VU Vulnerável. Por 

este motivo, a sua presença constitui um aspecto relevante, estando algumas das características 

ecológicas destas espécies descritas no Quadro 6-49. 
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Quadro 6-49 – Avifauna nidificante, com estatuto de ameaça médio ou elevado em Portugal que 
potencialmente ocorre na área de estudo, de acordo com dados bibliográficos (a negrito as 

observadas durante o trabalho de campo). 

ESPÉCIE HABITAT TIPO DE 
OCORRÊNCIA 

ESTATUTO DE 
AMEAÇA 

Ardea purpurea 

Garça-vermelha 

Zonas húmidas com áreas de vegetação densa de 
caniçais. Estuários, rias, lagoas costeiras, valas, 
açudes, barragens e pequenos canais e diques. 

Estival nidificante Em Perigo 

Ciconia nigra 

Cegonha-preta 

Nidifica em árvore ou rocha, ocorrendo tanto em 
escarpas de linhas de água ou de serras, como em 
áreas de montado, de matagal e de pinhal maduro. 

Estival nidificante Vulnerável 

Pernis apivorus 

Falcão-abelheiro 

Montados de sobro relativamente densos, onde 
nidifica, e por montados mais ou menos abertos, 

clareiras, várzeas e vales agrícolas. 
Estival nidificante Vulnerável 

Milvus milvus 

Milhafre-real 

Montados de sobro e azinho, pinhais relativamente 
abertos e bosquetes de folhosas, onde nidifica. 

Caça em áreas heterogéneas. 
Visitante Vulnerável 

Circus cyaneus 

Tartaranhão-cinzento 

Terrenos abertos revestidos por matos baixos e por 
pinhais jovens, entrecortados por searas e 

pastagens. Nidifica em matos. 
Visitante Vulnerável 

Circus pygargus 

Tartaranhão-caçador 

Matos de urze, tojo ou giesta. Searas de centeio e 
pastagens de montanha. 

Nidifica em zonas de mato e centeio. 
Estival nidificante Em Perigo 

Falco peregrinus 

Falcão-peregrino 

Habitat muito variado, excepto áreas muito 
florestadas. Caça em terrenos abertos, como 

culturas agrícolas, pastagens e matos. 
Residente Vulnerável 

Grus grus 

Grou 

Utiliza, preferencialmente, searas cultivadas em 
regime extensivo, pousios, pastagens naturais e 
montados de azinho pouco densos e sem mato. 

Visitante Vulnerável 

Tetrax tetrax 

Sisão 

Planícies abertas ou com árvores dispersas. Na 
época de reprodução em áreas de cerealicultura 

extensiva e pastagens. 
Residente Vulnerável 

Otis tarda 

Abetarda 

Requer grandes extensões de campo aberto e 
pouco ondulado. Frequenta áreas de mosaico de 

searas, restolhos, pousios e pastagens. 
Residente Em Perigo 

Burhinus oedicnemus 

Alcaravão 

Áreas abertas com vegetação herbácea e/ou 
arbustiva rala, com poucas ou nenhumas árvores. 

Planaltos e, por vezes, searas 
Residente Vulnerável 

Actitis hypoleucos 

Maçarico-das-rochas 

Vales de montanha e cursos de rios, 
preferencialmente de água corrente durante o 

Verão, e sem perturbação humana. 
Estival nidificante Vulnerável 

Clamator glandarius 

Cuco-rabilongo 

Habitats mistos de bosque e zonas abertas (mato, 
culturas arvenses e pousios). Parasita Pega Pica 

pica e Gralha-preta Corvus corone. 
Estival nidificante Vulnerável 

Caprimulgus ruficollis 

Noitibó-de-nuca-vermelha 

Áreas de baixa ou média altitude, compostas por 
arvoredo disperso, intercaladas com matagal 

mediterrâneo e zonas abertas. 
Estival nidificante Vulnerável 

Saxicola rubetra 

Cartaxo-nortenho --- Acidental Vulnerável 

Oenanthe hispanica 

Chasco-ruivo 

Frequenta áreas abertas, sendo importante a 
existência de áreas de solo nu ou de rocha. Em 
zonas de baixa altitude e clima quente e seco 

Estival nidificante Vulnerável 

Pela análise do Quadro 6-49 e do Quadro IV do Anexo 4 incluído no Volume 3 do EIA verifica-se 

que existem várias espécies de aves que potencialmente existem neste local com um estatuto de 

conservação bastante elevado, como são os casos de Garça-vermelha Ardea purpurea, Tartaranhão-

caçador Circus pygargus, Abetarda Otis tarda. 

Considera-se como “acidental” a ocorrência de Cartaxo-nortenho Saxicola rubetra, visto que esta 

espécie apenas frequenta e nidifica áreas do extremo norte do território português continental (Castro 
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Laboreiro e Mourela). Segundo o novo atlas das aves nidificante, a ocorrência de Cartaxo-nortenho 

corresponde a indivíduos em deslocação para norte, entre Abril e Maio de cada ciclo anual. 

Das espécies do Quadro 6-49 foram observadas duas durante a realização de trabalho de campo: 

Tartaranhão-caçador Circus pygargus e Chasco-ruivo Oenanthe hispanica. O primeiro foi observado 

uma única vez, a sobrevoar uma área de culturas de sequeiro, nas imediações do Monte Novo das 

Sesmarias (a poente do marco geodésico de Atalaia Gorda). Já os indivíduos de Chasco ruivo foram 

identificados em vários locais, dispersos pela área de estudo, em montados ou áreas de sequeiro. 

Devido ao elevado estatuto de ameaça do Sisão Tetrax tetrax, foi realizada uma série de estudos 

de modo a quantificar e a localizar as populações desta espécie no Alentejo. Tendo por base trabalho 

de campo efectuado em quadrículas UTM 5 x 5 km com mais de 40% de área aberta, num período de 

3 Invernos e 3 Verões, foi elaborado pelo ICN uma inventariação dos núcleos de Sisão na região 

alentejana (Silva & Pinto, 2006). As Figura 6-58 e Figura 6-59 expõem o número de Sisões registados 

no período amostrado, estando a verde a área actualmente em estudo. Verifica-se que tanto no 

Inverno, como no período estival, o número de indivíduos é reduzido na região oriental da área de 

estudo (com um intervalo 1-25 Sisões), sendo nulo na maior parte da área do emparcelamento. 

 

Figura 6-58 – Número de Sisões contabilizados por quadrícula amostrada durante um período de 
3 Invernos. Fonte: Silva & Pinto, 2006 
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Figura 6-59 – Número de Sisões contabilizados por quadrícula amostrada durante um período de 

3 Verões. Fonte: Silva & Pinto, 2006 

Devido ao facto das áreas de amostragem (a azul) não abrangerem a totalidade das áreas 

agrícolas (a roxo), o próprio relatório apresenta uma interpolação do número de Sisões para as áreas 

agrícolas (Figura 6-60 e Figura 6-61). Deste modo, é possível estimar uma quantificação de Sisões 

para a área do projecto do Emparcelamento dos Coutos de Moura. 
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Figura 6-60 – Mapa interpolado do número de Sisões contados nas áreas amostradas para a 
realização do censo de Inverno. Fonte: Silva & Pinto, 2006 

 

Figura 6-61 – Mapa interpolado do número de Sisões contados nas áreas amostradas para a 
realização do censo de Verão. Fonte: Silva & Pinto, 2006 
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Através da análise das figuras anteriores, confirma-se uma concentração do número de indivíduos 

na zona central e oriental da área do projecto, sendo mais conspícua no período de invernada do que 

no período estival. A não observação de indivíduos de Sisão durante os trabalhos de campo nesta 

área poderá corroborar a informação dada pelo relatório do programa Life-Natureza (Silva & Pinto, 

2006). 

Embora sem a detecção em trabalho de campo, a presença de Abetarda Otis tarda nesta área não 

é de excluir, devido às especificidades do habitat. A Abetarda ocorre em grandes extensões de campo 

aberto, preferindo áreas de mosaicos de searas, restolhos, pousios e pastagens (devido à diversidade 

alimentar). 

Devido às diferenças da ocupação cultural presentes na área do emparcelamento dos Coutos de 

Moura, associada às dimensões do projecto, é possível verificar a transição de espécies de aves com 

a mudança da ocupação cultural, tal como se pode observar pelo resumo apresentado no 

Quadro 6-50. 

As espécies de aves referidas no Quadro 6-6 em áreas florestais tendem a apresentar-se em áreas 

de Olival e de Montado. Na área de estudo, as florestas de produção arborícola são de pequenas 

dimensões, sendo muito pouco expressivas relativamente à totalidade da área. 

A observação e escuta das aves foram efectuadas de uma forma não-uniforme. O predomínio na 

área em estudo de campos agrícolas (que abrange olivais, vinhas, e campos anuais de sequeiro e de 

regadio) condicionou a observação de algumas espécies de aves. No entanto, as diferentes 

ocupações culturais (mesmo de reduzidas dimensões) apresentaram diferentes espécies. Por 

exemplo, os locais perto das linhas de água, com vegetação ripícola, apresentaram um expressivo 

número de indivíduos, em especial de espécies insectívoras. 

Durante o trabalho de campo, deu-se especial importância às linhas de água e charcas, sendo 

locais de relativo interesse, pois diversas espécies utilizam-nas, por exemplo, como locais de 

alimentação. Nestes locais foram observadas Cegonha-branca Ciconia ciconia, bem como algumas 

pequenas aves como Andorinha-das-chaminés Hirundo rustica, Abelharuco Merops apiaster, ou 

Alvéola-branca Motacilla alba. 

De referir que existem duas espécies inventariadas que não dispõem de informação adequada para 

efectuar uma correcta avaliação do seu estatuto de ameaça: Pombo-das-rochas Columba livia, e 

Felosa-pálida Hippolais opaca. Ambas foram avaliadas como LC Pouco Preocupante pela IUCN (ver 

Quadro IV do Anexo 4 incluído no Volume 3 do EIA), embora seja necessária precaução na avaliação 

dos seus estatutos de ameaça à conservação para o território português. 
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Quadro 6-50 – Classificação sumária das espécies de aves detectadas por principais tipos de 
ocupação cultural. 

Aquático Agrícola  Florestal Indiferenciado 

Tachybaptus ruficollis 

Egretta garzetta 

Ardea cinerea 

Ardea purpurea 

Ciconia nigra 

Anas platyrhynchos 

Gallinula chloropus 

Fulica atra 

Grus grus 

Charadrius dubius 

Pluvialis apricaria 

Gallinago gallinago 

Tringa totanus 

Actitis hypoleucos 

Larus fuscus 

Alcedo atthis 

Cettia cetti 

Acrocephalus arundinaceus 

 

 

Bubulcus ibis 

Ciconia ciconia 

Elanus caeruleus 

Circus cyaneus 

Circus pygargus 

Falco tinnunculus 

Alectoris rufa 

Coturnix coturnix 

Tetrax tetrax 

Otis tarda 

Burhinus oedicnemus 

Vanellus vanellus 

Streptopelia turtur 

Clamator glandarius 

Upupa epops 

Melanocorypha calandra 

Calandrella brachydactyla 

Galerida cristata 

Galerida theklae 

Anthus campestris 

Anthus pratensis 

Motacilla alba 

Saxicola torquatus 

Cisticola jundicis 

Lanius meridionalis 

Lanius senator 

Pica pica 

Corvus monedula 

Sturnus unicolor 

Passer hispaniolensis 

Passer montanus 

Carduelis carduelis 

Carduelis cannabina 

Emberiza cirlus 

Emberiza calandra 

Pernis apivorus 

Milvus milvus 

Milvus migrans 

Circaetus gallicus 

Buteo buteo 

Hieraaetus pennatus 

Strix aluco 

Caprimulgus ruficollis 

Picus viridis 

Dendrocopos major 

Dendrocopos minor 

Troglodytes troglodytes 

Luscinia megarhynchos 

Turdus philomelos 

Sylvia atricapilla 

Phylloscopus collybita 

Phylloscopus ibericus 

Aegithalos caudatus 

Parus cristatus 

Parus caeruleus 

Parus major 

Remiz pendulinus 

Sitta europaea 

Certhia brachydactyla 

Garrulus glandarius 

Petronia petronia 

Fringilla coelebs 

Serinus serinus 

C.coccothraustes 

 

Falco peregrinus 

Columba livia 

Columba palumbus 

Streptopelia decaocto 

Cuculus canorus 

Tyto alba 

Bubo bubo 

Athene noctua 

Apus apus 

Apus pallidus 

Merops apiaster 

Lullula arborea 

Alauda arvensis 

Ptyonoprogne rupestris 

Hirundo rustica 

Hirundo daurica 

Delichon urbicum 

Motacilla cinerea 

Erithacus rubecula 

Phoenicurus ochruros 

Oenanthe hispanica 

Turdus merula 

Turdus iliacus 

Turdus viscivorus 

Cyanopica cyanus 

Corvus corax 

Passer domesticus 

Estrilda astrild 

Carduelis chloris 

MATOS 

Prunella modularis 

Cercotrichas galactotes 

Saxicola rubetra 

Monticola solitarius 

Hippolais opaca 

Hippolais polyglotta 

Sylvia undata 

Sylvia melanocephala 

Emberiza cia 

 

Para a área do projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura é provável a presença de uma 

espécie exótica, isto é, não nativa de Portugal e que foi introduzida: Bico-de-lacre. Foi introduzido na 

década de 60 do século XX, tendo-se expandido a partir de várias introduções na região Oeste e vale 

do rio Tejo. Actualmente ocorre de norte a sul do território continental, sendo o seu habitat favorito 

constituído por vegetação associada a meios aquáticos. 

6.7.3.7. Resultados - Mamofauna 

Relativamente aos mamíferos que ocorrem (ou potencialmente ocorrem) na área do projecto do 

Emparcelamento dos Coutos de Moura, foram inventariadas 36 espécies diferentes, uma importante 

riqueza específica nesta classe. Destaca-se o grande número de carnívoros (7 espécies num total de 
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14 inventariadas no território continental, o que equivale a 50% do total) potencialmente presentes 

nesta área, assim como para os quirópteros, com 15 espécies possíveis para a área de estudo. A 

totalidade das espécies inventariadas encontra-se no Quadro V do Anexo 4 incluído no Volume 3 do 

EIA. 

De acordo com a bibligrafica consultada, das espécies potencialmente presentes, 9 possuem um 

estatuto de ameaça elevado, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 

2006), 8 delas pertencentes à ordem Chiroptera (Quadro 6-51). Três espécies de mamíferos 

apresentam o mais elevado estatuto de ameaça à sua conservação (CR Criticamente em Perigo), 

enquanto as restantes se encontram catalogadas como Vulneráveis VU para o território português 

continental. 

Quadro 6-51 – Espécies da classe Mammalia com estatuto de ameaça potencialmente presentes na 
área com base na bibliografia (Equipa Atlas, 2008; Cabral et al., 2006). 

ESPÉCIE HABITAT ESTATUTO DE AMEAÇA 

Rhinolophus ferrumequinum 

Morcego-de-ferradura-grande 

As colónias de criação abrigam-se principalmente em 
grandes edifícios, mas podem utilizar grutas e minas, locais 
onde geralmente hibernam. 

Vulnerável 

Rhinolophus hipposideros 

Morcego-de-ferradura-pequeno 

Geralmente hibernam em abrigos subterrâneos, podendo 
criar tanto em edifícios (em geral casas abandonadas) 
como em grutas e minas. 

Vulnerável 

Rhinolophus euryale 

Morcego-de-ferradura-mediterrâneo 

Ocupam grutas e minas de dimensões relativamente 
grandes em todas as épocas do ano. Alimenta-se em áreas 
de floresta de folhosas autóctones e galerias ripícolas. 

Criticamente em Perigo 

Rhinolophus mehelyi 

Morcego-de-ferradura-mourisco 

Unicamente em grutas e minas de grandes e médias 
dimensões, sendo o comportamento e habitat de caça 
ainda desconhecidos. 

Criticamente em Perigo 

Myotis myotis 

Morcego-rato-grande 

Cria quase exclusivamente em abrigos subterrâneos. 
Geralmente caça em zonas arborizadas, principalmente na 
ausência de coberto arbustivo. 

Vulnerável 

Myotis blythii 

Morcego-rato-pequeno 

Quase exclusivamente cavernícola; pode abrigar-se 
também em edifícios. Prefere caçar em espaços abertos 
como prados, estepes e pastagens. 

Criticamente em Perigo 

Myotis nattereri 

Morcego-de-franja 

Cria em cavidades subterrâneas, fendas de edifícios e de 
árvores. Hiberna sobretudo em grutas e minas. Caça nas 
margens de zonas florestadas e sobre rios e lagos. 

Vulnerável 

Miniopterus schreibersii 

Morcego-de-peluche 

Exclusivamente cavernícola. 
Cria e hiberna em grutas e minas, e raramente utiliza 
outros abrigos. 

Vulnerável 

Felis silvestris 

Gato-bravo 

Habitats florestais (matagais mediterrânicos, florestas e 
bosques caducifólios ou mistos); baixa densidade humana; 
evitam áreas de agricultura intensiva. 

Vulnerável 

A área em estudo é rica no que se refere às comunidades mamológicas, o que se relacionará, por 

um lado, com as dimensões da superfície analisada, como pela qualidade de biótopos que aí se pode 
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encontrar, e possivelmente devido à disponibilidade de alimento no território estudado. No entanto, 

aquando da realização do trabalho de campo, apenas foram detectadas directamente quatro espécies 

(Ouriço-cacheiro Erinaceus europaeus, Coelho-bravo Oryctolagus cuniculus, Lebre Lepus granatensis 

e Raposa Vulpes vulpes), e indirectamente Toupeira Talpa occidentalis, pela presença dos 

denominados “montes de toupeiras”, que são constituídos pela terra que acumula quando abre, à 

superfície, saídas para o seu complexo sistema de galerias. 

Foram observados vários indivíduos de Coelho-bravo nas zonas de olival, de vinha, de montado e 

de sequeiro, detectando-se também pela presença de dejectos em vários pontos destas áreas. Já 

Ouriço-cacheiro foi observado em zona de olival e de sequeiro, enquanto Raposa foi identificada numa 

área de montado. 

No Quadro V do Anexo 4 incluído no Volume 3 do EIA estão enumerados alguns mamíferos de 

ecologia aquática, que poderão ocorrer nas linhas de água de maior expressão, no caso em estudo o 

rio Ardila e a ribeira de Brenhas. Embora não tenham sido detectados, nestas linhas de água, existe 

probabilidade da presença das várias espécies de mamíferos de hábitos ripícolas na área do projecto 

do emparcelamento dos Coutos de Moura, como Musaranhos (Soricidae), Rato-de-água Arvicola 

sapidus ou Lontra Lutra lutra. 

Nesta classe existe um desconhecimento do estatuto de ameaça em Portugal de três espécies, que 

se encontram referidas no Quadro V do Anexo 4 incluído no Volume 3 do EIA como DD Informação 

Insuficiente: Morcego-arborícola-gigante Nyctalus lasiopterus, Morcego-rabudo Tadarida teniotis, e 

Toirão Mustela putorius. Trata-se de espécies para as quais não existem informações adequadas para 

avaliar o risco de extinção, nomeadamente quanto à redução do tamanho das populações e 

tendências de declínio. 

Por último, é de referir que se considera ausente da área de estudo a espécie Rato de Cabrera 

Microtus cabrerae, apesar de estar identificada na quadrícula UTM 50x50 km, no trabalho de Mathias 

e colaboradores (1999). Esta ausência resulta de uma “malha” mais apertada (UTM 10x10 km), 

apresentada nos dois modelos (autologístico e ambiental) do trabalho de Mira e colaboradores (2008). 

6.7.3.8. Síntese 

Relativamente à fauna, a área de estudo revelou-se de moderada importância com a presença 

confirmada de algumas espécies ameaçadas e protegidas pelas Directivas Habitats e Aves. Foi 

confirmado na zona um número bastante reduzido de espécies faunísticas de elevada importância, 

com a observação de apenas duas espécies, ambas pertencentes ao grupo de aves (Tartaranhão-

caçador e Chasco-ruivo). No entanto, as espécies dadas para a área e que se encontram classificadas 

com elevado estatuto de conservação não foram observadas, havendo probabilidade de ocorrerem na 

área. 
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Ao separar os grupos faunísticos por classes, é notória a alta riqueza específica nos grupos de aves 

de mamíferos, mas não nos anfíbios e répteis. Para a herpetofauna, apenas estão presentes 

(confirmadas ou não) espécies cuja distribuição é alargada ao território continental e que apresentam 

densidades elevadas e, consequentemente, reduzido estatuto de ameaça à sua conservação. 

As espécies de aves e de mamíferos que foram identificadas em trabalho de campo (e logo, 

confirmadas) são quase na sua totalidade de grande abrangência no território português e bastante 

comuns. 

6.8. Património Histórico-Cultural 

6.8.1. Considerações gerais 

Considerou-se como área de Estudo (AE), do descritor património, o conjunto formado pela área de 

incidência (directa + indirecta) do Projecto e pela zona enquadramento, tal como se definem 

seguidamente: 

− Área de incidência directa do projecto (AId): corresponde à área a ser afectada, incidindo nas 

infra-estruturas do Projecto, as quais foram objecto de prospecção sistemática, 

designadamente: a rede de drenagem e a rede viária, em corredores de 50m; as passagens 

hidráulicas nos caminhos terciários, numa envolvente de 20m. Nos trabalhos de prospecções 

foram alvo de reconhecimento as ocorrências localizadas dentro da AId, previamente 

identificadas na pesquisa documental. 

− Área de incidência indirecta do projecto (AIi): corresponde aos limites da área de 

Emparcelamento Rural, para o exterior da AId, e a uma envolvente de 200m para o exterior dos 

limites da área do Emparcelamento Rural. A AIi foi objecto de prospecção selectiva de cerca de 

25% da sua área total e de prospecção sistemática da envolvente de 200m para o exterior dos 

limites da área do Emparcelamento. Nos trabalhos de prospecções foram alvo de 

reconhecimento as ocorrências localizadas dentro das áreas da AIi prospectada, previamente 

identificadas na pesquisa documental. 

− Zona de Enquadramento (ZE): o enquadramento e pesquisa documental incidem numa zona 

envolvente até cerca de 500m de distância do limite da área do Emparcelamento Rural 

Assim, os trabalhos de prospecção relativos ao Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura 

encontram-se concluídos, tendo incidido nas componentes do Projecto que se encontram definidas, 

nomeadamente: 

− prospecção sistemática da área de Incidência directa, com reconhecimento (relocalização) das 

ocorrências identificadas na pesquisa documental dentro desta área, sendo esta composta pela 
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Rede de Caminhos (Principais e Secundários) em corredores de 50m, pela Rede de Drenagem 

em corredores de 50m e pelas Passagens Hidráulicas, localizadas nos caminhos terciários, 

numa envolvente de 20m; 

− prospecção sistemática da AIi correspondente à envolvente de 200m para o exterior dos limites 

da área do Emparcelamento Rural (que passará a ser designada como Buffer de 200m), com 

reconhecimento das ocorrências identificadas na pesquisa documental dentro desta área; 

− prospecção selectiva na AIi do projecto, de cerca de 25% da sua área total, com 

reconhecimento das ocorrências identificadas na pesquisa documental dentro das áreas 

prospectadas. 

Os trabalhos de prospecção foram realizados em Março de 2013, tendo decorrido com 

normalidade. 

No âmbito do EIA em decurso não são conhecidas áreas de estaleiros e áreas de empréstimo 

associadas ao Projecto. 

A Rede de Rega não se encontra abrangida pelo presente Projecto, sendo esta um projecto 

autónomo a cargo dos proprietários. 

Como âmbito de caracterização do descritor Património Cultural consideraram-se achados (isolados 

ou dispersos), construções, monumentos, conjuntos, sítios e, ainda, indícios - toponímicos, 

topográficos ou de outro tipo -, de natureza arqueológica, arquitectónica e etnológica, 

independentemente do seu estatuto de protecção ou valor cultural. Estes dados são denominados, de 

forma abreviada, como ocorrências. 

6.8.2. Metodologia 

A definição da Situação de Referência do Projecto, ao nível do descritor Património, consubstancia-

se num inventário de ocorrências de interesse patrimonial, cuja identificação foi executada em duas 

etapas: 

a) uma pesquisa documental das pré-existências patrimoniais registadas num conjunto variado de 

fontes de informação, consideradas relevantes para a caracterização deste descritor, na AI 

(directa e indirecta) e na zona envolvente do projecto, nomeadamente, bibliografia 

especializada, cartografia militar e geológica, bases de dados de organismos públicos e da 

autarquia local, instrumentos de planeamento, projectos de investigação e Estudos de Impacte 

Ambiental;  

b) prospecção sistemática da área de Incidência directa, com reconhecimento (relocalização) das 

ocorrências identificadas na pesquisa documental dentro desta área, sendo esta composta pela 
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Rede de Caminhos (Principais e Secundários) em corredores de 50m, pela Rede de Drenagem 

em corredores de 50m e pelas Passagens Hidráulicas, localizadas nos caminhos terciários, 

numa envolvente de 20m; prospecção sistemática da AIi correspondente ao Buffer de 200m, 

com reconhecimento das ocorrências identificadas na pesquisa documental dentro desta área; 

prospecção selectiva na AIi do projecto, de cerca de 25% da sua área total, com 

reconhecimento das ocorrências identificadas na pesquisa documental dentro das áreas 

prospectadas. 

As ocorrências identificadas na pesquisa documental que estão localizadas na zona envolvente 

servem para caracterizar o património cultural conhecido e o potencial arqueológico da área de 

estudo, não tendo sido sujeitas a relocalização (doravante designada como reconhecimento). 

A zona envolvente ultrapassa a área de incidência em cerca de 500m e nela apenas incidiu a 

pesquisa documental. As ocorrências identificadas na pesquisa documental que estão localizadas na 

zona envolvente servem para caracterizar o património cultural conhecido e o potencial arqueológico 

da área de estudo, não tendo sido sujeitas a reconhecimento, tendo como objectivo único caracterizar 

o potencial cultural da área de incidência para além das áreas que se encontram abrangidas ou 

associadas ao Projecto.  

A metodologia seguida teve como directivas a Circular do Instituto Português de Arqueologia de 10 

de Setembro de 2004 sobre os “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em 

Estudos de Impacte Ambiental” e as normas requeridas pela EDIA para a execução de Estudos de 

Impacte Ambiental, nomeadamente o “Guia Técnico para a elaboração de Estudos de Impacte 

Ambiental de Projectos do EFMA”. 

As ocorrências identificadas ou relocalizadas com base nas duas linhas de pesquisa acima 

explicitadas (documental e trabalho de campo) estão caracterizadas de forma sintética no 

Quadro 6-52, sendo este subdividido em: Quadro 6-53 - Ocorrências na zona envolvente do Projecto; 

Quadro 6-54 – Ocorrências na AIi do Projecto, sem reconhecimento; Quadro 6-55 - Ocorrências no 

Buffer de 200m; Quadro 6-56 - Ocorrências na AIi do Projecto, com reconhecimento; Quadro 6-57 - 

Ocorrências na AId do Projecto. 

No Anexo 1 do Relatório sobre o descritor Património Histórico – Cultural (Anexo 5 incluído no 

Volume 3 do EIA) encontram-se desenvolvidos os resultados da Pesquisa Documental, prevalecendo 

as informações de cada ocorrência obtidas nas fontes consultadas, excepto nos casos do valor 

cultural e cronologia, podendo estes ser alterados consoante o observado no trabalho de campo. 

As ocorrências identificadas ou relocalizadas no trabalho de campo encontram-se caracterizadas no 

Anexo 2 do Relatório sobre o descritor Património Histórico – Cultural (Anexo 5 incluído no Volume 3 

do EIA), encontrando-se este subdividido em: Anexo 2A – Ocorrências no Buffer de 200m; Anexo 2B - 

Ocorrências na AIi do Projecto; Anexo 2C - Ocorrências na AId do Projecto. 
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Nas ocorrências pré-existentes, nalguns casos, existem divergências entre os resultados da 

pesquisa documental e os do trabalho de campo, prevalecendo no Anexo 2 do Relatório sobre o 

descritor Património Histórico – Cultural (Anexo 5 incluído no Volume 3 do EIA) a caracterização 

resultante da observação no trabalho de campo, quando esta foi possível. Tal facto pode derivar de 

razões tão diversas quanto as condições de visibilidade do solo, aquando da prospecção 

arqueológica, de imprecisões ou erros de localização nas fontes. 

O elemento de conexão entre a pesquisa documental e o trabalho de campo, para cada número de 

referência, é a designação fornecida pela fonte (podendo existir diferentes designações para a mesma 

ocorrência nas diversas fontes consultadas). No caso da DGPC acresce que os sítios arqueológicos 

em SIG são projectados apenas em pontos, até nos casos em que as ocorrências têm expressão 

territorial significativa à escala considerada neste relatório. No caso das ocorrências de categoria 

arquitectónica e/ou etnológica, que foram alvo de reconhecimento, foi acrescida à designação pré-

existente a tipologia entre parêntesis (por exemplo “(Poço)” ) de modo a diferenciá-las das ocorrências 

arqueológicas. 

Os códigos e número de referência atribuídos às ocorrências correspondem às localizações 

cartografadas no Desenho 19 incluído no Volume 2 do EIA, nas quais se apresenta a Localização de 

Ocorrências. 

Tendo sido realizado um EIA do Emparcelamento dos Coutos de Moura em 2007 (sobre o estudo 

prévio), mantiveram-se os números de referência atribuídos às ocorrências nos trabalhos realizados 

então, tendo como finalidade facilitar o cruzamento de informações entre o estudo anterior e o actual. 

As coordenadas (rectangulares) do Anexo 2 do Relatório sobre o descritor Património Histórico – 

Cultural (Anexo 5 incluído no Volume 2 do EIA), referentes a pré-existências onde se efectuou o 

reconhecimento e às novas ocorrências, foram obtidas em campo com GPS manual no datum UTM 

Europeu 1950 (ED50), devendo-se ter em consideração a margem de erro (na ordem dos 3 a 10m) 

introduzida pelo GPS manual. Posteriormente as coordenadas foram convertidas para o datum Lisboa 

no Utilitário – Transformação de Coordenadas existente no site do Instituto Geográfico do Exército 

(http://www.igeoe.pt/utilitarios/coordenadas/trans.aspx). 

Relativamente aos Desenhos que acompanham o descritor, as ocorrências de âmbito arqueológico 

encontram-se assinaladas com círculos (pontos cotados) e com polígonos nos casos em que as 

manchas de dispersão de materiais arqueológicos têm expressão territorial significativa, à escala 

considerada. As ocorrências de âmbito arquitectónico e/ou etnológico encontram-se assinaladas com 

Quadrados (pontos cotados). As ocorrências lineares (muros e vias, de âmbito arqueológico, 

arquitectónico e /ou etnológico) encontram-se identificadas com linhas correspondentes ao seu 

traçado. No caso das ocorrências que abarcam o arqueológico e o arquitectónico estas são 

identificadas por um quadrado contendo no interior uma circunferência. 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 215 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO  

De modo a distinguir a localização das ocorrências na área de estudo adoptou-se um sistema de 

cores correspondendo à seguinte convenção: 

Verde – Ocorrências na zona envolvente obtidas na pesquisa documental (pré-existências), sem 

reconhecimento no Trabalho de Campo; 

Amarelo – Ocorrências na AIi obtidas na pesquisa documental (pré-existências), sem 

reconhecimento no Trabalho de Campo; 

Azul - Ocorrências na AIi (pré-existências e novas), com reconhecimento ou identificadas no 

Trabalho de Campo; 

Laranja - Ocorrências no Buffer de 200m (pré-existências e novas), com reconhecimento ou 

identificadas no Trabalho de Campo; 

Vermelho – Ocorrências na AId (pré-existências e novas), com reconhecimento ou identificadas no 

Trabalho de Campo. 

No caso das ocorrências de âmbito arqueológico surgem por vezes diferentes localizações nas 

diversas fontes consultadas. Nos casos em que não se esclareceu a real localização do sítio no 

decorrer do trabalho de campo, estas permanecem com dois ou três pontos com a mesma numeração 

distinguida por uma letra e ligados por um traço preto (traço = identificação da mesma ocorrência). 

Nestes e nos casos em que não foi possível identificar vestígios arqueológicos na área das 

coordenadas obtidas na pesquisa documental prevalecem as coordenadas da pesquisa documental. 

As manchas de dispersão de materiais apenas são assinaladas quando possuem expressão 

territorial significativa relativamente à escala utilizada. 

As designações das novas ocorrências baseiam-se nos topónimos existentes na cartografia militar. 

De modo a distinguir as ocorrências de âmbito arqueológico das de arquitectónico e/ou etnológico 

optou-se por utilizar na designação das arquitectónicas e/ou etnológicas termos referentes à sua 

tipologia (por exemplo: Casas do Monte de Santo André; Poço da Ribeira da Brenhas; Tanque do …; 

etc.). A utilização numérica foi adoptada para distinguir ocorrências com a mesma designação (por 

exemplo: Monte Enfermarias 4; Muro 2 da Ribeira da Brenhas). 

6.8.3. Pesquisa documental 

No âmbito do trabalho realizado procurou-se efectuar uma pesquisa documental prévia bastante 

exaustiva de modo a tomar conhecimento do potencial cultural da área de estudo bem como para 

levar para o trabalho de campo cartografia actualizada em relação ao património cultural pré-existente. 

De modo a evidenciar o elevado potencial arqueológico da região, a pesquisa documental abrangeu 

a área envolvente até cerca de 500 m de distância.  
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As fontes de informação utilizadas incluíram bibliografia arqueológica, o Plano Director Municipal de 

Moura (PDM Moura), o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana (PBHRG), Estudos de Impacte 

Ambiental, as bases de dados de organismos públicos com tutela sobre o Património, nomeadamente 

da DGPC, do IHRU e o inventário de sítios de interesse patrimonial da EDIA, a cartografia geológica 

(CGP, folha 43-B) disponível e a cartografia militar (CMP, folhas 501, 502, 512 e 513).  

Devido a ter sido executada uma pesquisa documental exaustiva no âmbito do EIA executado em 

2007, que coincide maioritariamente com a área de estudo em avaliação no vertente descritor, optou-

se por não se solicitar informações à Câmara Municipal de Moura. 

O Plano Director Municipal de Moura de 1995 não acrescenta novos dados. Relativamente à 

revisão de 2008 ainda que exista uma extensa listagem de património (não contendo coordenadas), a 

cartografia associada (numa base que não permite extrapolar os pontos para a cartografia militar) não 

contém numeração que estabelece a ligação entre ambos, havendo apenas ocorrências identificadas 

pela numeração de CNS atribuída pela DGPC. Dado não terem havido trabalhos de prospecção no 

âmbito da revisão do PDM, e havendo coincidência entre os pontos cartografados na revisão do PDM 

e no vertente EIA, considerou-se não haver necessidade de solicitar informações à Câmara Municipal 

de Moura. 

A consulta das bases de dados da DGPC (Endovélico e Imóveis Classificados e em via de 

classificação) assim como de Estudos de Impacte Ambiental (processos de consulta na DGPC) 

efectuados na área em estudo, em data recente, permitiram estabelecer uma base de conhecimento 

prévio ao trabalho de campo.  

Relativamente à bibliografia consultada cabe destacar os trabalhos de Fragoso Lima, 

principalmente a tese apresentada em 1942 e publicada em 1988 pela Câmara Municipal de Moura. 

Trabalhos sem cartografia que localize devidamente os vestígios identificados pelo autor, mas que 

são, sem dúvida, uma fonte de pesquisa imprescindível para o concelho de Moura. 

Em 2003 foi publicada a dissertação de doutoramento da Doutora Maria da Conceição Lopes sobre 

a ocupação romana de Beja. O inventário de sítios incluso nesta tese foi de consulta indispensável 

para a avaliação em curso. 

Nos Estudos de Impacte Ambiental consultados será de destacar o Estudo de Impacte Ambiental 

do Estudo Prévio do Emparcelamento Rural dos Coutos de Moura – Subsistema Ardila, realizado em 

2007 pelos signatários do presente descritor, estudo este que coincide com a área de estudo do actual 

Projecto, de onde se extraiu a maioria das ocorrências (1 a 12, 14 a 148). 

Será ainda de referir o Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Execução do Bloco Moura 

Gravítico, realizado em 2010 pelos signatários do presente descritor, estudo este que se sobrepõe à 

área Oeste da área de estudo do actual Projecto, de onde se extraíram as Ocorrências 13, 152 a 177, 
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e o Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Execução do Circuito Hidráulico Amoreira-Caliços 

(2009 e 2012) que se localiza igualmente a Oeste da área de estudo de onde se extraíram as 

Ocorrências 149, 150, 151, 215 e 216. 

Da Carta Militar de Portugal (CMP) extraiu-se a localização do património construído (poços, fontes, 

montes e casais agrícolas, outros) assinalado na AId do Projecto. O património construído identificado 

na CMP, ainda que identificado nesta fase, apenas foi considerado como ocorrência após o seu 

reconhecimento no trabalho de campo. 

As restantes fontes bibliográficas consultadas permitiram sobretudo esclarecer a localização de 

ocorrências e consolidar o conhecimento adquirido sobre o património cultural existente, bem como do 

potencial arqueológico da área em questão. 

Relativamente a património classificado, a grande maioria concentra-se no interior do Perímetro 

Urbano de Moura, onde as Ocorrências sem classificação são muito numerosas. Dado o grande 

número de Ocorrências nesta área, a grande maioria sem localização que permita implantar a 

Ocorrência na carta militar, e uma vez que esta se encontra na zona envolvente do Projecto optámos 

por atribuir um número de Ocorrência único a todo o perímetro urbano (Ocorrência 25). 

Ainda no perímetro urbano de Moura encontra-se classificada como Imóvel de Interesse Público 

(IIP) a Ocorrência 23, neste caso individualizada devido à sua proximidade com a área de incidência 

do Projecto. 

Para além das Ocorrências acima mencionadas, na zona envolvente encontra-se classificada como 

IIP o Castro da Azougada (Ocorrência 20). 

Na área de incidência do Projecto apenas se encontra classificada como IIP a Atalaia Magra 

(Ocorrência 55). 

Ainda que identificados como Imóveis Propostos para Classificação no PDM de Moura de 1995, 

não existem quaisquer referencias ao seu processo de classificação, nomeadamente as Ocorrência: 2 

– Monte dos Pomares e 24 – Ermida de S. Sebastião, ambas na zona envolvente do Projecto; 44 – 

Ermida de S. Cristóvão e 60 – Ermida de S. António do Outeiro, ambas na área de incidência do 

Projecto. 

Na revisão do PDM de Moura, de 2008, encontram-se abrangidas as seguintes Ocorrências: 1 – 

Herdade dos Machados; 3 – Montalvo; 5 - Herdade do Pessegueiro; 6 - Atalaia de Alvarinho; 8 - 

Quinta da Formiga; 10 - São Brás 4; 11 – São Brás 3; 12 – São Brás 5; 14 - Várzea de Ardila; 16 - 

Castro de São 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; 

74 - Encosta do Brenhas. 
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Nesta fase inicial de pesquisa documental, quer da área interessada directamente pelo Projecto (AI 

directa e indirecta) quer da zona de enquadramento do Projecto (zona envolvente) identificaram-se 

179 ocorrências (numeradas de 1 a 177, 215 e 216) de natureza arqueológica, arquitectónica e/ou 

etnológica cujo inventário se apresenta no Anexo 1 do Relatório sobre o descritor Património Histórico 

– Cultural (Anexo 5 incluído no Volume 3 do EIA). 

No Quadro 6-52 faz-se uma síntese das fontes de informação consultadas. Os códigos e nº de 

referência atribuídos às ocorrências correspondem às localizações cartografadas no Desenho 19 

incluído no Volume 2 do EIA. 

Quadro 6-52 – Síntese da Pesquisa Documental. 

Fontes de informação Resultados 

Lista de imóveis 
classificados (DGPC) 

O património classificado concentra-se sobretudo no perímetro urbano de 
Moura (Ocorrência 25), que se encontra na zona envolvente do Projecto. 
Também na zona envolvente do Projecto encontra-se a Ocorrência 20 e a 
Ocorrência 23. Na área de incidência do Projecto apenas se encontra 
classificada a Ocorrência 55. 

Bases de dados de 
sítios arqueológicos 
(DGPC - Endovélico) 

Base fundamental para a pesquisa documental, a grande maioria das 
ocorrências de âmbito arqueológico pré-existentes encontram-se nesta 
base de dados, ainda que nem todas estejam georreferenciadas. 

Inventário do 
Património 
Arquitectónico (IHRU) 

Na área de estudo apenas contempla património existente no perímetro 
urbano de Moura e património classificado. 

Base de dados da 
EDIA 

Base de dados de consulta indispensável, acrescentando um número 
significativo de ocorrências à pesquisa documental. 

Instrumentos de 
planeamento 

Plano Director Municipal de Moura, 1995: apenas acrescenta quatro 
ocorrências na área de estudo do Projecto (2, 24, 44 e 60), não possuindo 
referências a sítios arqueológicos. 

Revisão do Plano Director Municipal de Moura, 2008: encontram-se 
abrangidas as seguintes Ocorrências: 1 – Herdade dos Machados; 3 – 
Montalvo; 5 - Herdade do Pessegueiro; 6 - Atalaia de Alvarinho; 8 - Quinta 
da Formiga; 10 - São Brás 4; 11 – São Brás 3; 12 – São Brás 5; 14 - 
Várzea de Ardila; 16 - Castro de São 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; 74 - Encosta do Brenhas. 

Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana: ainda que contendo 
ocorrências na AE do Projecto não acrescenta novos dados à pesquisa 
documental. 

Plano de Minimização de Impactes Patrimoniais no Açude de 
Pedrógão (Alqueva): ainda que contendo ocorrências na área de estudo 
do Projecto não acrescenta novos dados à pesquisa documental. 

Estudos de Impacte 
Ambiental 

Estudo de Impacte Ambiental do Estudo Prévio do Emparcelamento 
Rural dos Coutos de Moura – Subsistema Ardila: realizado em 2007 
pelos signatários do presente descritor, estudo este que coincide com a AE 
do actual Projecto, de onde se extraiu a maioria das ocorrências (1 a 12, 
14 a 148). 
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Fontes de informação Resultados 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Execução do Bloco 
Moura Gravítico, realizado em 2010 pelos signatários do presente 
descritor, estudo este que se sobrepõe à área Oeste da área de estudo do 
actual Projecto, de onde se extraíram as Ocorrências 13, 152 a 177. 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de Execução do Circuito 
Hidráulico Amoreira-Caliços (2009 e 2012), que se localiza igualmente a 
Oeste da AE, de onde se extraíram as Ocorrências 149, 150, 151, 215 e 
216. 

Cartografia Carta Militar de Portugal (CMP): fundamental relativamente a 
património edificado e toponímia. 

Carta Geológica de Portugal (CGP): Apenas assinala minas de ferro 
desactivadas. 

Bibliografia  LOPES, Maria Conceição, 2003: possui catálogo com localização das 
ocorrências, sendo uma fonte de consulta indispensável. 

LIMA, Fragoso, 1988: ainda que sendo uma fonte antiga e sem 
cartografia que localize devidamente os vestígios identificados pelo autor, 
é sem dúvida uma fonte de pesquisa imprescindível. 

As restantes fontes bibliográficas consultadas permitiram sobretudo 
esclarecer a localização de ocorrências e consolidar o conhecimento 
adquirido sobre o património cultural existente, bem como do potencial 
arqueológico da área em questão. 

6.8.4. Trabalho de Campo 

Os trabalhos de prospecção foram realizados entre 25 e 29 de Março de 2013, tendo como 

objectivos a: 

− prospecção sistemática da área de Incidência directa, com reconhecimento (relocalização) das 

ocorrências identificadas na pesquisa documental dentro desta área, sendo esta composta pela 

Rede de Caminhos (Principais e Secundários) em corredores de 50m, pela Rede de Drenagem 

em corredores de 50m e pelas Passagens Hidráulicas, localizadas nos caminhos terciários, 

numa envolvente de 20m; 

− prospecção sistemática da AIi correspondente à envolvente de 200m para o exterior dos limites 

da área do Emparcelamento Rural (que passará a ser designada como Buffer de 200m), com 

reconhecimento das ocorrências identificadas na pesquisa documental dentro desta área; 

− prospecção selectiva na AIi do projecto, de cerca de 25% da sua área total, com 

reconhecimento das ocorrências identificadas na pesquisa documental dentro das áreas 

prospectadas. 

Como base de trabalho, foi utilizada cartografia militar à escala 1: 25.000, adequada à actual fase 

de desenvolvimento do Projecto (estudo prévio). A partir deste suporte, obtiveram-se coordenadas de 

apoio, ulteriormente usadas para navegação com GPS, em complemento da orientação visual. 
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A partir da análise cartográfica, e em complemento das ocorrências identificadas na fase de 

pesquisa documental, foram seleccionados locais propícios ao assentamento humano (cumeadas, 

esporões, linhas de água e rebordos de plataformas, sobranceiros a vales). Em campo, detectaram-se 

muitos outros locais de topografia sugestiva a partir da observação directa da paisagem envolvente e 

contactaram-se habitantes locais com o objectivo de obter informações. 

A morfologia da AI do Projecto possui uma ondulação em geral suave designando-se por vezes de 

“monte” situações que sendo pouco expressivas na paisagem considerámos ser a melhor expressão 

para as designar e diferenciar de áreas de vale e encostas. 

As casas e montes agrícolas habitados, bem como edifícios agrícolas com sinais de ocupação não 

foram em geral considerados como Ocorrência a integrar no âmbito deste descritor. 

Será de sublinhar que a Carta Militar de Portugal não regista a miríade de unidades agrícolas e/ou 

de habitação presentemente existentes na área estabelecida, existindo grande quantidade de 

vedações, algumas com várias fiadas de arame farpado ou com mais de dois metros de altura e cães 

de guarda, o que impossibilitou a observação da área no seu interior. Esta pulverização de 

propriedades, maioritariamente pequenas unidades, encontram-se sobretudo nas proximidades de 

Moura e de estradas alcatroadas, vindo a diminuir em número à medida que nos afastamos do 

perímetro urbano. 

Destacamos o facto de poucas pessoas terem sido encontradas em campo. Na generalidade as 

pessoas contactadas desconheciam a existência de sítios ou monumentos com importância 

arqueológica, nalguns casos possuindo vestígios arqueológicos dentro da sua propriedade. 

Os trabalhos de campo foram realizados por um total de seis prospectores. As condições climáticas 

foram adequadas ao desenvolvimento dos trabalhos.  

Relativamente à actual ocupação do solo predominavam os olivais e os terrenos com denso coberto 

herbáceo. 

Nas áreas periurbanas e na envolvência dos edifícios habitados os terrenos são frequentemente 

vedados e ocupados por talhões de pequena dimensão com olivais, vinhas, hortas e árvores de frutos. 

Na maioria destas áreas não foi possível executar a prospecção. 

De modo a permitir caracterizar a ocupação do solo foi efectuado um amplo registo fotográfico 

panorâmico da área do Projecto e zonamento com a actual ocupação e visibilidade do solo (Anexo 3 e 

Desenho 20 incluído no Volume 2 do EIA). 

Nesta fase dos trabalhos foram identificadas 37 novas ocorrências, às quais foram atribuídos os 

números de ocorrência de 178 a 214, sendo constituídas por 5 ocorrências de categoria arqueológica 

e 32 ocorrências de categoria arquitectónica e/ou etnológica. 
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6.8.4.1. Caracterização da actual ocupação do solo 

A área de incidência do projecto situa-se em terrenos de morfologia suave, com cotas entre os 80m 

e os 250m. 

Em Março de 2013 o solo era predominantemente ocupado por olival, verificando-se: olival adulto, 

de cultivo tradicional com frequentes oliveiras centenárias onde o solo se apresenta maioritariamente 

com coberto herbáceo pouco denso; olival novo, de cultivo intensivo, com surribas de plantio que 

alteraram significativamente as características do solo, sendo o coberto herbáceo baixo e, em geral, 

denso nos corredores entre as árvores. 

São igualmente frequentes extensas áreas com coberto herbáceo baixo e muito denso, por vezes 

com arborização dispersa (oliveiras e azinheiras), correspondentes a terrenos de pasto, terrenos 

cultivados, em pousio e baldios, onde a visibilidade do solo é maioritariamente reduzida. 

Será de referir as zonas periurbanas e as envolventes de povoações com casario e propriedades 

vedadas, maioritariamente intransponíveis, onde não foi possível realizar a prospecção devido aos 

motivos referidos. 

As linhas de água (ribeiras e ribeiros) apresentam, em geral, densa vegetação ripícola que 

condiciona a devida observação das suas margens. 

É prudente considerar a possibilidade de existirem vestígios arqueológicos ao nível do solo 

ocultados pela vegetação ou mesmo pela recente lavoura. 

O trabalho de campo foi zonado no que concerne às características da ocupação do terreno e de 

visibilidade do solo para a detecção de estruturas e materiais arqueológicos (Desenho 20 incluído no 

Volume 2 do EIA). 

Com base na Pesquisa Documental e no Trabalho de Campo, caracteriza-se seguidamente as 216 

ocorrências que constituem a situação de referência, sendo este subdividido nos seguintes Quadros: 

− Quadro 6-53 - Ocorrências na zona envolvente do Projecto, sem reconhecimento (num total de 

64 Ocorrências: 27 ocorrências de categoria arqueológica; 3 ocorrências arqueológica e 

arquitectónica; 34 ocorrências arquitectónica e/ou etnológica); 

− Quadro 6-54 – Ocorrências na AIi do Projecto, sem reconhecimento (num total de 30 

Ocorrências: 14 ocorrências de categoria arqueológica; 1 ocorrência arqueológica e 

arquitectónica; 15 ocorrências arquitectónica e/ou etnológica); 

− Quadro 6-55 - Ocorrências no Buffer de 200m (num total de 53 Ocorrências: 24 ocorrências de 

categoria arqueológica; 6 ocorrências arqueológica e arquitectónica; 23 ocorrências 

arquitectónica e/ou etnológica); 
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−  Quadro 6-56 - Ocorrências na AIi do Projecto (num total de 27 Ocorrências: 10 ocorrências de 

categoria arqueológica; 2 ocorrências arqueológica e arquitectónica; 15 ocorrências 

arquitectónica e/ou etnológica); 

− Quadro 6-57 - Ocorrências na AId do Projecto (num total de 42 Ocorrências: 14 ocorrências de 

categoria arqueológica; 3 ocorrências arqueológica e arquitectónica; 25 ocorrências 

arquitectónica e/ou etnológica). 

Quadro 6-53 – Situação de Referência do descritor Património. Ocorrências na zona 
envolvente do Projecto. 

Referência 
 

Tipologia 
Topónimo ou 
Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AI ZE  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 

 1 Via 
Herdade dos Machados 

   PL Nd     ER   
 

 2 Conjunto agrícola 
Monte dos Pomares 

   PL  4      Ind 

 

 3 Inscrição 
Montalvo 

   PL Nd     ER   

 

 4 Mina 
Mina de Rui Gomes 

    Nd   B  ER   

 

 5 Necrópole 
Herdade do Pessegueiro 

   PL Nd       Ind 

 

 7 Habitat 
Ardila 1 

     Nd     C  

 

 8 Vestígios Diversos 
Quinta da Formiga 

   PL Nd     ER   

 

 9 Forno 
Ardila 2 

     Nd     C  

 

 10 Indeterminado 
São Brás 4 

   PL Nd     ER   

 

 11 Mancha de Ocupação 
São Brás 3 

   PL Nd     ER   

 

 12 Indeterminado 
São Brás 5 

   PL Nd     ER   
 

 14 
Habitat / Mancha de 
Ocupação 
Várzea de Ardila 

   PL Nd  PA   ER   

 

 15 Azenha, Moinho da 
Defesa de S. Brás 

     Nd     C  

 

 16 Povoado Fortificado 
Castro de São Bernardo 

   PL 5   C     

 

 17 Moinho 
Moinho da Defesa 

     Nd     O  
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Referência Tipologia 
Topónimo ou 
Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AI ZE  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 

 18 Entre Águas 
Mancha de Ocupação 

    Nd  PA      

 

 19 Mancha de Ocupação 
Pêso 

    Nd  PA      

 

 20 Povoado Fortificado 
Castro da Azougada 

   IP 5    F    

 

 21 Moinho, Moinho do 
Monte da Ribeira 

     Nd     O  

 

 22 Chafurdão 
Barranco das Bicas 

    Nd      O  

 

 24 Ermida 
Ermida de S. Sebastião 

   PL 4 4     O  

 

 25 Diversos, Perímetro 
urbano de Moura 

   Dive
rsos 5 5   F ER M,O,

C 
 

 

 26 Vestígios de Superfície 
Entre Águas 

   PL Nd       Ind 

 

 35 Complexo Industrial 
Águas de Pisões 

     4     C  

 

 42 Vestígios diversos 
Boieiras 

    1     ER   

 

 43 Fonte 
São Cristóvão 

     2     C  

 

 44 Ermida 
Ermida de S. Cristóvão 

   PL 3 3     O-C  

 

 45 Forno e Poço 
Poço da Cal 

     2     O Ind 

 

 51 
Gruta 
Herdade das 
Enfermarias 2 

    In   N-C     

 

 60 Ermida, Santo António 
do Outeiro 1 

   PL  4      Ind 
 

 76 Azenha 
Ardila 4 

     1     C  

 

 78 Mancha de Ocupação 
Ardila / Peso 

    1     ER   

 

 80 Achado Isolado 
Ladeira Branca 

    1      C  
 

 101 Estação Caminhos-de-
ferro, Machados 2 

     2     C  

 

 102 Poço 
Machados 1 

     1     C  

 

 108 Torre, Enfermarias 1 
(Mirante do Visconde) 

     3     C  
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Referência Tipologia 
Topónimo ou 
Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AI ZE  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 

 117 Poço 
Atalaia da Coutada 5 

     1     C  

 

 118 Eira 
Atalaia da Coutada 4 

     1     C  

 

 119 Atalaia 
Atalaia da Coutada 

    4 4     O  

 

 120 Açude 
Atalaia da Coutada 2 

     1      Ind 

 

 121 Mamoa(?) 
Atalaia da Coutada 3 

    Ind   N-C     
 

 123 Achado Isolado 
Monte Branco 1 

    2   PR     
 

 125 Marco de Propriedade 
Monte Branco 4 

     1      Ind 
 

 143 Capela(?) 
Bom Reparo 

     2     O  
 

 146 Fonte 
Monte do Carvão 

     2     C  
 

 149 Achado Isolado 
Monte dos Coteis 2 

    1  PA PR     

 

 150 Monte Agrícola 
Monte dos Coteis 

     2     C  
 

 151 Achado Isolado 
Monte dos Coteis 1 

    1       Ind 

 

 152 Poço, Barranco da 
Merendeira 1 

     1     C  
 

 153 Poço, Barranco da 
Merendeira 2 

     1     C  
 

 154 Alminha 
Barranco dos Caliços 

     1     C  

 

 155 Passadiço 
Cabral 2 

     1      Ind 

 

 156 Poço 
Cabral 1 

     1     O-C  

 

 157 Casal Agrícola 
Cabral 3 

     2     C  

 

 158 Monte agrícola 
Villa Pires 4 

     1     C  

 

 159 Poço 
Villa Pires 3 

     1     C  

 

 162 Casal Agrícola 
Monte de Santa Marta 

     2     C  

 

 164 Casal Rústico 
Monte da Talabita 

     1     O-C  

 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 225 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO  

Referência Tipologia 
Topónimo ou 
Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AI ZE  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 

 165 Mancha de Ocupação 
Vale do Carvão 1 

    Ind    F ER M  

 

 166 Mancha de Ocupação 
Vale do Carvão 6 

    Ind     ER M-O  

 

 170 Mancha de Ocupação 
Vale de Figueiras 

    Ind     ER   

 

 171 Poço 
Vale de Figueiras 3 

     1     C  

 

 172 Casa Agrícola 
Vale de Figueiras 1 

     1     C  

 

 173 Edifício 
Vale de Figueiras 2 

     3     C  

Quadro 6-54 – Situação de Referência do descritor Património. Ocorrências AIi do 
Projecto, sem reconhecimento. 

Referência 
 

Tipologia 
Topónimo ou 
Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AId AIi  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 

 13 Mancha de Ocupação 
Ronca de Cima 

    Ind     ER   

 

 27 Via 
Mata Sete 

    Ind     ER   

 

 28 Forno 
Lagar de Torrejais 2 

     1     C  

 

 37 Vestígios Diversos 
Herdada da Tapada 2 

    Ind     ER   

 

 38 Atalaia 
Atalaia Gorda 

   PL 4 4     O  

 

 61 Via 
Pardaloqueira 

    Ind     ER   

 

 63 Habitat 
Porto Mourão 2 

   PL 3     ER   

 

 64 Habitat 
Quinta da Esperança 2 

    Ind     ER   

 

 65 Povoado 
Porto Mourão 1 

   PL 4   C     

 

 70 Mancha de Ocupação 
Quinta dos Frades 2 

    Ind  PA      

 

 71 Habitat 
Quinta dos Frades 

    Ind      M  

 

 84 Forno, Monte Lupitos de 
Baixo 2 

     1     C  
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Referência 
 

Tipologia 
Topónimo ou 
Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AId AIi  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 

 85 Poço 
Monte Lupitos 1 

     1     C  

 

 86 Poço 
Monte Lupitos 2 

     1     C  

 

 89 Conjunto agrícola 
Ribeiro de Torrejais 1 

     2     O-C  

 

 93 Poço 
Monte das Sesmarias 2 

     1     C  

 

 94 Poço 
Monte das Sesmarias 3 

     1     C  

 

 95 Casal Agrícola 
Monte das Sesmarias 4 

     2     C  

 

 96 Vestígios Diversos 
Atalaia Gorda 2 

    3  PA PR     

 

 98 Mancha de Ocupação 
Lajinha 

    2      O-C  

 

 113 Calçada 
Monte do Carapeto 6 

    2 2      Ind 

 

 131 Forno 
Monte da Cristina 

     1     C  

 

 134 Eira 
Atalaia / Porto Mourão 1 

     1      Ind 

 

 135 Casal Agrícola 
Atalaia / Porto Mourão 2 

     2     C  

 

 136 Forno 
Forca 4 

     1     O-C  

 

 141 Vestígios Diversos 
Monte da Coiça 1 

    3  PA    O  

 

 142 Mancha de Ocupação 
Monte da Coiça 2 

    1      O-C  

 

 145 Casal Agrícola 
Horta do Lojinha 

     2     C  

 

 160 Casal Agrícola 
Villa Pires 1 

     2     C  

 

 161 Poço 
Villa Pires 2 

     1     O-C  
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Quadro 6-55 – Situação de Referência do descritor Património. Ocorrências no buffer de 
200 m. 

Referência 
 

Tipologia 
Topónimo ou 
Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AId AIib  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 

6 6 Atalaia, Atalaia de 
Alvarinho (Alvarinho 1) 

   PL 4 4     O  

 

23 23 Ponte, Ponte Romana 
sobre o Rio Brenhas 

   IP 5 5    ER   

 

32 32 Vestígios Diversos 
Encarreiradas 

   PL Ind     ER   

 

33 33 Mancha de Ocupação 
Pisões II 

    3     ER   

 

39 39 Via 
Quinta de S. Lourenço 

    Ind     ER   

 

41 41 Vestígios de Superfície 
Herdade da Tapada (1) 

   PL Ind     ER   

 

46 46 Minas e Forno, Minas e 
Forno do Visconde 

    2 2     O Ind 

 

47 47 Pequeno sítio 
Fábrica do Visconde I 

    Ind     ER M-O  

 

49 49 Azenha 
Fábrica do Visconde III 

     Ind     O  

 

50 50 Minas, (Minas) Herdade 
das Enfermarias 1 

     1     C  

 

58 58 Azenha 
Porto do Brenhas 

     3     O, C  

 

59 59 Pequeno sítio , Santo 
António do Outeiro 2 

    Nd     ER M  

 

62 62 Mina 
Cabeço das Loendreiras 

    Ind     ER   

 

66 66 Vestígios Diversos 
Ardila 3 

   Pl Ind     ER   

 

67 67 Atalaia 
Atalaia de Porto Mourão 

   PL 4 4     O  

 

68 68 
Ponte e Via 
Porto Mourão / Quinta da 
Esperança 

   PL 4 4    ER   

 

69 69 Moinho 
Moinho do Porto Mourão 

     1     O  

 

74 74 Vestígios Diversos 
Encosta do Brenhas 

   PL Ind     ER   

 

75 75 Moinho, Moinho da Horta 
da Vargem 

     1     O  
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Referência 
 

Tipologia 
Topónimo ou 
Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AId AIib  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 

77 77 Vargem 
Mancha de Ocupação 

    Ind  PA      

 

99 99 Via 
Margaçal 

    4(?) 4(?)     O-C  

 

100 100 Poço 
(Poço) Atalaia Gorda 3 

     1     C  

 

107 107 
Reservatório 
(Reservatório) 
Enfermarias 3 

     2     C  

 

109 109 Mancha de Ocupação 
Monte do Carapeto 2 

    Ind     ER   

 

114 114 Fábrica de moagem 
Fábrica do Visconde 

     4     C  

 

122 122 Habitat 
Coutada 2 

    4     ER   

 

124 124 Estela(?) 
Monte Branco 2 

    3(?)   PR
(?) 

    

 

126 126 Morouço, (Morouço) 
Monte Branco 3 

     0     C  

 

127 127 Poço, (Poço) Monte das 
Loendreiras 

     1     C  

 

129 129 Casal Agrícola 
(Casa) Brenhas 2 

     1     O-C  

 

130 130 Curral 
(Curral) Brenhas 3 

     1     C  

 

132 132 Curral 
(Curral) Outeiro 

     0     C  

 

140 140 Mancha de Ocupação 
Horta da Vargem 

    4     ER   

 

163 163 Mancha de Ocupação 
Vale do Carvão 2 

    Ind     ER M  

 

168 168 Achado(s) Isolado(s) 
Vale do Carvão 5 

    1   N-C     

 

169 169 Mancha de Ocupação 
Vale do Carvão 4 

    Ind     ER   

 

174 174 Achado(s) Isolado(s) 
Ribeira de Roncas 1 

    1      O-C  

 

175 175 Mancha de Ocupação 
Ribeira de Roncas 2 

    Ind   PR     

 

176 176 Estação de Ar Livre 
Ribeira de Roncas 3 

    Ind  PA PR     
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Referência 
 

Tipologia 
Topónimo ou 
Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AId AIib  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 

177 177 Estruturas agrícolas 
Horta das Silvas 

     1     C  
 

181  Casal Agrícola, Casa no 
Monte do Panasco Novo 

     1     C  
 

182  
Casa e Chafariz 
Casa de Cantoneiros do 
Viveiro da Coutada 

     2     C  

 

183  Mancha de Ocupação 
Viveiro da Coutada 

    2      M(?)  
 

186  Casal Agrícola, Casas do 
Monte dos Loendreiros 

     2     O-C  
 

187  Poço 
Poço no Alvarinho 

     1     C  
 

193  Açude, Açude 1 da 
Fábrica do Visconde 

     1     C  
 

194  Palheiro(?), Palheiro na 
Ribeira da Brenhas 

     1     C  

 

208  Açude, Açude 2 da 
Fábrica do Visconde 

     1     C  
 

211  
Forno e Tanque 
Forno e Tanque do 
Caminho-de-Ferro 

     1     C  

 

212  Chafariz 
Chafariz na EN 255-1 

     1     C  

 

213  Habitat 
Enfermarias 4 

    Ind     ER   

 

215  Necrópole(?) 
Monte dos Coteis 4     Ind     ER   

 

216  Mancha de Ocupação 
Monte dos Coteis 3 

    Ind      C  

Quadro 6-56 – Situação de Referência do descritor Património. Ocorrências na AIi do 
Projecto, com reconhecimento. 

Referência 
 

Tipologia 
Topónimo ou 
Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AId AIi  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 

48 48 Pequeno sítio 
Fábrica do Visconde II 

    Ind      O  

 

52 52 Forno, (Forno) Monte do 
Carapeto 

     1     C  

 

53 53 Via 
Coutada 1 

   PL Ind     ER   

 

54 54 Achado Isolado 
Monte do Nemos 

    1   PR     
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Referência 
 

Tipologia 
Topónimo ou 
Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AId AIi  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 

56 56 Habitat, Cabeço do 
Pastor do Brenhas 

    Ind   PR     

 

72 72 Via 
Forca 1 

    Ind     ER   

 

73 73 Via 
Brenhas 

    Ind     ER   

 

97 97 Calçada 
Panasquinho 

     2     C(?)  

 

103 103 Poço, (Poço) Monte do 
Machete 

     2     O-C  

 

104 104 Forno, (Forno) Pomar de 
Santo André 

     2     O-C  

 

105 105 Capela 
Santo André 

     4     O(?)  

 

106 106 Mancha de Ocupação 
Enfermarias 2 

    Ind     ER   

 

111 111 Habitat 
Monte do Carapeto 4 

    4     ER   

 

112 112 Pedreiras 
Monte do Carapeto 5 

    1 1      Ind 

 

115 115 Casal Agrícola, (Casa) 
Pomar do Pinta Barris 

     2     O-C  

 

137 137 Forca, Forca de Moura 
(Forca 3) 

    4 4     O  

 

138 138 Forno 
(Forno) Forca 2 

     1     O-C  

 

147 147 Vestígios Diversos 
São Pedro 

    Ind   PR     

 

167 167 Mancha de Ocupação 
Vale do Carvão 3 

    Ind      M  

 

179  Forno 
Forno do Margaçal 

     2     C  

 

189  Forno 
Forno do Lagar do Juiz 

     1     C  

 

190  Ponte 
Ponte do Lagar do Juiz 

     2     C  

 

200  
Tanque 
Tanque-Reservatório na 
Ribeira da Brenhas 

     1     C  

 

201  Casal Agrícola, Casas do 
Monte de Santo André 

     1     C  
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Referência 
 

Tipologia 
Topónimo ou 
Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AId AIi  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 

204  Casal Agrícola, Casas na 
Ribeira da Brenhas 

     1     C  

 

210  Conduta 
Conduta da Coutada 

     1     C  

 

214  Marco 
Marco de São Pedro 

     1     C  

 

Quadro 6-57 – Situação de Referência do descritor Património. Ocorrências na AId do 
Projecto. 

Referência 
 

Tipologia 
Topónimo ou 
Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AId ZE  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 

29 29 Vestígios Diversos 
Pipa 

PL Ind        ER   

 

30 30 Via 
Ladeirinha Branca 

PL Ind        ER   

 

31 31 Habitat 
Ladeira Branca 

 Ind          Ind 

 

34 34 Ponte 
Pizães (Pisões) 

PL 3        ER   

 

36 36 Via 
Farelos 

 Ind        ER   

 

40 40 Vestígios Diversos 
São Cristóvão 

 3        ER   

 

55 55 Atalaia, Monumento da 
Atalaia Magra 

IP 5 5        M  

 

57 57 Via 
Calçadinha 

 4        ER   

 

79 79 Lagar 
Lagar de Torrejais 

  3        C  

 

81 81 Poço 
Poço do João Pinto 

  1        C  

 

82 82 Fábrica(?) 
Fábrica de Pisões 

 3 3        O-C  

 

83 83 Fornos, (Forno) Monte  
Lupitos de Baixo 1 

  1        C  

 

87 87 Mancha de Ocupação 
Vale do Carvão 

 3        ER   

 

88 88 Mancha de Ocupação 
Torrejais 2 

 4        ER   
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Referência 
 

Tipologia 
Topónimo ou 
Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AId ZE  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 

90 90 Poço, (Poço) Ribeiro de 
Torrejais 2 

  1        O-C  

 

91 91 Achado(s) Isolado(s) 
Torrejais 1 

 2     PA PR     

 

92 92 Poço, (Poço) Monte das 
Sesmarias 1 

  1        C  

 

110 110 Mancha de Ocupação 
Monte do Carapeto 3 

 Ind        ER   

 

116 116 Mamoa(?) 
Monte da Coutada 

 Ind      N-C     

 

128 128 Poço 
(Poço) Vale Torrado 

  1        O-C  

 

133 133 Forno 
(Fornos) Calçadinha 2 

  1        C  

 

139 139 Forno 
(Forno) Covas Fundas 

  1        O-C  

 

144 144 Ponte 
(Ponte) Ronca de Cima 

  2        C  

 

148 148 Ponte, (Ponte) Lagar dos 
Torrejais 3 

  2        C  

 

178  Poço 
Poço em Ronca de Cima 

  0        C  

 

180  Achado Isolado 
Torrejais 3 

 1        ER
(?) 

  

 

184  Indeterminado 
Coutada 3 

 Ind        
ER
(?)   

 

185  Achado Isolado 
Calçadinha 3 

 Ind      
N-C 
(?)     

 

188  Forno 
Forno da Forca 

  1        O-C  

 

191  Azenha 
Moinho do Preto 

  3        O-C  

 

192  Açude, Açude de Ronca 
de Baixo 

  0        C  

 

195  Muro, Muro 1 da Ribeira 
da Brenhas 

  1        C  

 

196  Ponte, Ponte 1 da 
Ribeira da Brenhas 

  1        C  

 

197  Aqueduto, Aqueduto da 
Ribeira da Brenhas 

  1        C  

 

198  Poço, Poço da Ribeira da 
Brenhas 

  1        C  
 

199  Casal Agrícola, Casa na 
Ribeira da Brenhas 

  1        C  
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Referência 
 

Tipologia 
Topónimo ou 
Designação 

Inserção no Projecto (AI, ZE) 
Categoria (CL, AA, AE) 

Valor cultural e Classificação 

Cronologia 

  AId ZE  
TC PD  CL AA AE CL AA AE PA PR F ER MC Ind 

 

202  
Poço e Edifício 
Mãe de Água e Poço de 
Santo André 

  1        C  

 

203  
Poço e Levada 
Poço e Levada dos 
Pomares de Baixo 

  1        C  

 

205  Ponte, Ponte do Pomar 
do Vieira 

  1        C  

 

206  Muro, Muro 2 da Ribeira 
da Brenhas 

  1        C  

 

207  Poço, Poço do Monte do 
Carapeto 

  1        C  

 

209  Poço, Poço do Barranco 
dos Falcões 

  1        C  

LEGENDA 

Referência. Os números da primeira coluna identificam as ocorrências caracterizadas durante o trabalho de campo (TC) e 
as letras da segunda coluna as que foram identificadas na pesquisa documental (PD). Faz-se, desta forma, a 
correspondência entre as duas fontes de caracterização do Património. As ocorrências estão identificadas na cartografia 
com estas referências. 

Tipologia, Topónimo ou Designação  

Inserção no Projecto. AI = Área de incidência do Projecto (AId=directa; AIi=indirecta; AIib= indirecta buffer de 200m); ZE 
= Zona de Enquadramento do Projecto. 

Categoria. CL = Património classificado, em vias de classificação ou com outro estatuto de protecção (M=monumento 
nacional; IP=imóvel de interesse público; IM=imóvel de interesse municipal; ZP=zona especial de protecção; VC=em vias 
de classificação; PL=planos de ordenamento; In=inventário); AA = Património arqueológico; AE = Arquitectónico, artístico, 
etnológico, construído. 

Valor cultural e critérios. Elevado (5): Imóvel classificado (monumento nacional, imóvel de interesse público) ou 
ocorrência não classificada (sítio, conjunto ou construção, de interesse arquitectónico ou arqueológico) de elevado valor 
científico, cultural, raridade, antiguidade, monumentalidade, a nível nacional. Médio-elevado (4): Imóvel classificado (valor 
concelhio) ou ocorrência (arqueológica, arquitectónica) não classificada de valor científico, cultural e/ou raridade, 
antiguidade, monumentalidade (características presentes no todo ou em parte), a nível nacional ou regional. Médio (3), 
Médio-baixo (2), Baixo (1): Aplica-se a ocorrências (de natureza arqueológica ou arquitectónica) em função do seu estado 
de conservação, antiguidade e valor científico, e a construções em função do seu arcaísmo, complexidade, antiguidade e 
inserção na cultura local. Nulo (0): Atribuído a construção actual ou a ocorrência de interesse patrimonial totalmente 
destruída. Ind=Indeterminado (In), quando a informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado 
(Nd), quando não se obteve informação actualizada ou não se visitou o local. 

Cronologia. PA=Pré-História Antiga (i=Paleolítico Inferior; m=Paleolítico Médio; s=Paleolítico Superior); PR=Pré-História 
Recente (N=Neolítico; C=Calcolítico; B=Idade do Bronze); F=Idade do Ferro; ER=Época Romana; MC=Idades Média, 
Moderna e Contemporânea (M=Idade Média; O=Idade Moderna; C=Idade Contemporânea); Ind=Indeterminado, quando a 
informação disponível não permite tal determinação, ou não determinado (Nd), quando não se obteve informação 
actualizada ou não se visitou o local. Sempre que possível indica-se dentro da célula uma cronologia mais específica.  

Incidência espacial. Reflecte-se neste indicador a dimensão relativa da ocorrência, à escala considerada, e a sua 
relevância em termos de afectação, através das seguintes quatro categorias (assinaladas com diferentes cores nas 
células): achado isolado (cor verde); ocorrências localizadas ou de reduzida incidência espacial, inferior a 200m2 (cor azul); 
manchas de dispersão de materiais arqueológicos, elementos construídos e conjuntos com área superior a 200m2 e 
estruturas lineares com comprimento superior a 100m (cor vermelha); áreas de potencial interesse arqueológico (cor 
laranja). 
 

Incidência espacial  Áreas de potencial valor arqueológico  
Achado isolado  Ocorrência de dimensão significativa  
Ocorrência de pequena dimensão  Dimensão não determinada   
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Identificaram-se um total de 216 ocorrências na área de estudo do Projecto, sendo 179 pré-

existências identificadas na pesquisa documental e 37 novas ocorrências identificadas no trabalho de 

campo. 

Das 216 ocorrências, 89 são de âmbito arqueológico, 15 de âmbito arqueológico e arquitectónico e 

112 de âmbito arquitectónico e/ou etnológico. 

No caso do património arqueológico o valor cultural atribuído às ocorrências não é, na sua maioria, 

determinante do seu valor cultural e científico. Nalguns casos são dadas como de valor 

“Indeterminado”, em virtude de os vestígios de superfície poderem não corresponder aos vestígios 

existentes no solo/subsolo. 

A visibilidade e frequência de materiais de superfície podem variar ao longo dos anos mediante 

diversos factores, pelo que aquilo que foi observado no decurso do trabalho de campo efectuado no 

âmbito do presente EIA poderá não corresponder ao observado em outros estudos e projectos 

efectuados anteriormente nos mesmos locais. 

De acordo com as ocorrências registadas a região apresenta uma elevada densidade ocupacional 

na Pré-História Recente e na época Romana, destacando-se a associação destes aos principais 

cursos de água. 

Facto a destacar é a quase ausência de blocos pétreos na maioria das áreas de dispersão de 

materiais que permitam a sua associação a edifícios. Tal só poderá ser explicado pelo 

reaproveitamento da pedra existente em edifícios em ruína para construção dos actuais montes e 

casais agrícolas. 

Possivelmente muitas construções, as mais pobres, seriam em taipa, deixando simplesmente 

vestígios ténues de antigas ocupações humanas. 

Nos terrenos agrícolas observa-se uma dispersão uniforme, com muito baixa densidade, de 

fragmentos cerâmicos de época Moderna e Contemporânea, certamente associados à utilização de 

estrume orgânico (o qual era hábito conter a cerâmica partida) para adubar o solo. Esta diversidade de 

fragmentos cerâmicos dificulta uma correcta análise dos vestígios observados, onde por vezes se 

identificam fragmentos de cerâmicas que poderão ser de cronologias anteriores. Fica porém a dúvida 

quanto ao local de origem dos materiais. 

Será de sublinhar o grau de destruição observado em sítios arqueológicos localizados em áreas de 

olival intensivo, recentemente plantado e recorrendo a métodos que alteram significativamente a 

morfologia da paisagem bem como a orografia. 

Nestas áreas os materiais de superfície encontram-se associados às valas de plantação. O que 

permite supor que outros sítios arqueológicos se encontram ocultos no subsolo, em terrenos onde a 
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lavra é mais superficial, ou mesmo à superfície nas zonas onde o coberto vegetal não permitiu uma 

correcta observação do solo. 

Ainda que não sendo inteiramente do âmbito deste descritor, mas ainda assim pertencendo ao 

património etnológico da região, não poderemos deixar de mencionar as frequentes oliveiras 

centenárias, por vezes ocupando amplas áreas, que se observaram nos terrenos prospectados. 

Belíssimos exemplares que atestam uma prática agrícola tradicional relacionada com a produção de 

azeite. 

Por fim, será de referir a densidade de estruturas hidráulicas existentes ao longo dos principais 

cursos de água, testemunhando um frequente cultivo de regadio na envolvente da área urbana de 

Moura, até há segunda metade do século XX, época em que gradualmente terá sido abandonada esta 

prática e adoptadas culturas extensivas e intensivas. 

6.9. Paisagem 

6.9.1. Considerações gerais 

O conceito de “paisagem” é um dos mais holísticos que se conhecem na nossa literatura científica, 

objecto de uma evolução temporal e, como tal, sem uma definição única.  

A maior parte dos fundamentos teóricos da concepção científica de paisagem remontam ao período 

entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, passando-se assim de uma 

fase apenas descritiva da paisagem, para outra onde prevalecem as abordagens interdisciplinares e 

holísticas, reforçando-se o conceito de paisagem como um sistema, o qual constituiu um salto 

significativo na teorização da mesma.  

No presente estudo considera-se o conceito de paisagem enquanto uma “porção do território 

visível, fruto das interacções dos meios abióticos e bióticos e da presença antrópica, com estrutura, 

forma, função e qualidades cénicas dependentes das mesmas e das actividades aí ocorrentes”. 

A paisagem entendida de acordo com o conceito anterior constitui a expressão das interacções 

espaciais e temporais entre o homem e o meio, facto que traduz a ideia de que esta identidade é 

dinâmica e apresenta-se em constante evolução. As suas características dependem de intervenções 

futuras na paisagem de referência. 

Assim, a análise da paisagem implica o conhecimento de duas ordens de factores:  

• factores intrínsecos da paisagem, de âmbito biofísico e que são independentes da acção do 

homem, como sejam, entre outros, o relevo, a geologia e os solos;  
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• factores extrínsecos, de carácter sócio-cultural, que correspondem à acção do homem no 

meio biofísico, ao longo dos tempos, e que se expressam em tipologias de ocupação do 

território. 

Das interacções que se estabelecem entre estas duas componentes resultam padrões de ocupação 

do território identificáveis por uma certa homogeneidade e que correspondem a Unidades de 

Paisagem. Dentro destas é ainda possível identificar os designados “Elementos Singulares” que, no 

essencial, são elementos de reduzida dimensão em termos de superfície ocupada, mas que se 

destacam no conjunto da unidade de paisagem pela sua diferença, qualidade intrínseca (ou por 

constituir uma presença desqualificadora) e/ou pelo impacto sensitivo, cultural ou ecológico que têm 

sobre a unidade. 

Na presente caracterização desenvolveu-se uma descrição e análise da paisagem da área de 

intervenção e sua envolvente, com vista a determinar, numa fase posterior, a sua reacção face à 

implementação do projecto em causa. 

A utilização de metodologias qualitativas e quantitativas para avaliar o recurso natural que é a 

paisagem, resulta da análise de indicadores e parâmetros que determinam a susceptibilidade ou 

sensibilidade da paisagem em relação a um impacte, e à sua capacidade de o absorver (Figura 6-62). 
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Figura 6-62 – Avaliação do impacte ambiental visual da paisagem. 

A área analisada apresenta a dimensão que se considerou adequada a uma boa percepção da área 

envolvente ao projecto, dadas as características do território em análise, ao mesmo tempo que será a 

área mais afectada por aquele. 
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6.9.2. Recursos Paisagísticos 

A área em estudo insere-se na região do Alentejo, caracterizada por uma relativa homogeneidade 

da paisagem, situação que lhe é conferida pelas características geo-litológicas e edafo-climáticas, as 

quais, por sua vez, determinaram as condições humanas de apropriação destes espaços, conferindo-

lhes características específicas. 

A paisagem alentejana deve a sua “fisionomia”, que é fortemente marcada pela sazonalidade, às 

actividades relacionadas com os ciclos agro-pecuários e ao modelo de povoamento humano que 

moldaram as características naturais inerentes ao posicionamento biogeográfico (Relatório Ambiental 

Avaliação Ambiental Estratégica do PROT Alentejo, 2008). 

O carácter rural da região, conferido pela dominância dos sistemas agrícolas, silvo pastoril e 

florestais, traduz-se em vastas áreas de sistemas equilibrados de utilização do solo, com continuidade 

de ocupação de mão-de-obra e distribuição de produções ao longo do ano, em práticas transmitidas 

ao longo de gerações e que legaram a este território a sua actual qualidade ambiental e paisagística 

(Relatório Ambiental Avaliação Ambiental Estratégica do PROT Alentejo, 2008). 

Segundo a publicação da Direcção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 

“Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” a área em 

estudo está inserida na Unidade de Paisagem 112 (Olivais de Moura e Serpa) que “é dominada pela 

quase constante presença de olival, associado aos solos mediterrâneos vermelhos de materiais 

calcários (ou solos calcários vermelhos), sobre um relevo ondulado. A continuidade e o alinhamento 

das oliveiras conferem uma particular textura à paisagem, que se nota ser resultante de plantações 

com diferentes idades de instalação” (DGOTDU, 2004). 

Na área de estudo a produção olivícola tem vindo a ser intensificada e valorizada, sendo 

relativamente frequentes novas manchas de olival ou adensamento de olivais mais antigos. No 

mosaico cultural integram-se, para além da vinha, também algumas áreas com cultura arvenses de 

sequeiro e regadio e montados de azinho. 

O povoamento é muito concentrado em pequenos ou médios aglomerados, e em montes isolados, 

muito dos quais com uma dimensão e qualidade de construção que exprimem um relativo vigor 

económico das explorações. As recentes acções de promoção de azeite e da azeitona de mesa, 

desenvolvidas por entidades locais, têm vindo a aumentar o interesse económico destas produções e 

a reforçar a identidade da região (DGOTDU, 2004). 

De uma maneira geral, os usos agrícolas dominantes da região são coerentes com as 

características biofísicas. Avaliando globalmente, considera-se que a riqueza biológica será média. 

Em determinados locais com sistemas agrícolas relativamente extensivos, com montados de azinho 

e com matos, é nitidamente superior a biodiversidade presente. 
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Sendo o olival bastante frequente nas paisagens agrícolas da região alentejana, ele assume nestas 

paisagens uma expressão muito particular devido à combinação de uma série de factores – a 

disposição e dimensões das árvores, a cor do solo e dos afloramentos rochosos, o relevo, a dimensão 

das manchas e a sua relação com outros usos do solo (DGOTDU, 2004). 

De um modo geral, a paisagem é caracterizada por um relevo pouco ondulado, atravessada por 

diversos cursos de água, grande parte de regime torrencial (Figura 6-63). 

 

 

Figura 6-63 – Aspecto geral da Paisagem na área em estudo. 

Integra-se numa macro-unidade de Paisagem de Peneplanície, sendo que, numa avaliação de 

maior pormenor, se verifica a ocorrência de zonas de relevo ondulado e com características 

específicas, pelo que esta macro-unidade pode ser subdividida em unidades de paisagem.  

6.9.3. Unidades de Paisagem 

O método de definição de unidades de paisagem para fins de caracterização biofísica é 

assiduamente utilizado quando se pretende definir aderências entre certas características físicas do 

território, com o fim de individualizar porções do mesmo que possam responder com o mesmo efeito a 

uma mesma causa. 
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É importante referir que o valor da paisagem em si é, muitas vezes, motivo de desacordo, existindo 

divergências face à mesma realidade. Ou seja, a paisagem é uma variável bastante subjectiva, sendo 

por isso mesmo considerada como um factor de decisão de menor peso na avaliação de um projecto. 

Para a presente fase de caracterização considerou-se como referência base a classificação 

segundo Alexandre Cancela D’Abreu et al. (DGOTDU, 2002), na qual a delimitação de unidades de 

paisagem identifica áreas com características relativamente homogéneas, ou seja, que representem 

um padrão. Para a classificação de Portugal Continental, as unidades estão agrupadas em 22 Grupos 

de Unidades de Paisagem, que correspondem a partes do território onde existem afinidades em 

termos naturais, nomeadamente, morfologia, litologia e clima, bem como de sistemas de utilização do 

solo, distribuição da população e tipo de povoamento. 

Para a determinação e avaliação posterior dos impactes gerados sobre a paisagem, foram definidas 

as unidades de paisagem mais representativas do local em estudo, atendendo às suas características 

principais e aos diferentes graus de susceptibilidade às alterações previstas pela implementação do 

projecto. 

Segundo um processo de cruzamento de informação foram identificadas as seguintes Unidades de 

Paisagem: 

− Unidade de Paisagem A – Culturas Anuais; 

− Unidade de Paisagem B – Olivais de Regadio; 

− Unidade de Paisagem C – Culturas Permanentes (pomares variados, vinha e olivais de 

sequeiro); 

− Unidade de Paisagem D – Montado; 

− Unidade de Paisagem E – Galerias Ripícolas; 

− Unidade de Paisagem F – Construída. 

UNIDADE DE PAISAGEM A – CULTURAS ANUAIS 

A unidade de paisagem agrícola é caracterizada pela existência de planícies relativamente 

extensas, dotadas de considerável alcance visual (Figura 6-64), pouco compartimentadas e 

homogéneas, é constituída por áreas agrícolas com culturas anuais de sequeiro, abrangendo ainda 

zonas com culturas anuais de regadio. 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 240 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO  

 

Figura 6-64 – Campos de cereais. 

Esta unidade de paisagem é, relativamente uniforme, com zonas baixas e aplanadas, intervalando 

com manchas dispersas de montado de reduzida dimensão, é dominada por extensas áreas de 

culturas cerealíferas de sequeiro e algumas de regadio, onde apenas contrastam algumas quercíneas 

dispersas (Figura 6-65). 

 

Figura 6-65 – Culturas de sequeiro com azinheiras dispersas, evidenciando um tipo de paisagem mais 
aberto. 

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. Por outro lado, associa-se a um coberto 

vegetal baixo ou inexistente (caso dos terrenos de pousio, das pastagens ou terrenos lavrados), que 

propicia, quando não se consideram factores como a morfologia do terreno ou a existência de muros 

ou de outras estruturas delimitativas, uma grande abertura de vistas. 

Ocorrem, ainda, áreas regadas (Figura 6-66) que constituem elementos adicionais de diversidade e, 

consequentemente, de valorização da paisagem, quer pelas diferentes culturas, quer pela 

variabilidade cromática que confere ao espaço nos períodos secos, em áreas dominadas por culturas 

anuais de sequeiro, conferindo uma variabilidade e, consequentemente, valorização da paisagem. 
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Figura 6-66 – Áreas regadas. 

UNIDADE DE PAISAGEM B – OLIVAIS DE REGADIO 

Esta Unidade é constituída por áreas agrícolas onde se incluem os olivais regados de exploração 

intensiva (Figura 6-67). Estes olivais diferem dos tradicionais, quer pelo menor porte das árvores, quer 

pela maior densidade da sua plantação e ausência de subcoberto vegetal. A continuidade e o 

alinhamento das oliveiras confere uma particular textura à paisagem, que se nota ser resultante de 

plantações com diferentes idades de instalação nas várias parcelas de terrenos adjacentes. 

 

Figura 6-67 – Áreas de Olival Regado de Exploração Intensiva. 

UNIDADE DE PAISAGEM C – CULTURAS PERMANENTES (POMARES VARIADOS, VINHA E OLIVAIS DE 

SEQUEIRO) 
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Esta Unidade é constituída por áreas agrícolas onde se incluem culturas permanentes, 

essencialmente olivais (de sequeiro), mas também pomares e vinhas. Os olivais representam quase 

na totalidade esta Unidade de paisagem (Figura 6-68), a qual difere da anterior pelo porte superior das 

oliveiras e pelo compasso mais aberto da plantação das oliveiras. 

Os pomares e a vinha (Figura 6-69) encontram-se essencialmente na periferia dos montes. 

 

Figura 6-68 – Área de Olival Tradicional. 

Esta Unidade de Paisagem é a mais representativa da área de estudo. 

Nesta Unidade estão presentes elementos permanentes que integram os espaços agrícolas e que 

conferem à paisagem uma certa imutabilidade e uma imagem ordenada e constante. 

Há uma certa geometrização da paisagem através da introdução de elementos lineares (estruturas 

associadas à vinha e compasso de plantação do olival). 

 

Figura 6-69 – Área de vinha. 

UNIDADE DE PAISAGEM D – MONTADO 

Os sobreiros e azinheiras são árvores características da paisagem portuguesa assumindo particular 

preponderância no Alentejo. Também na área afecta ao Emparcelamento dos Coutos de Moura a 
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estas árvores estão associadas as imagens das extensas paisagens alentejanas, onde as árvores se 

destacam, singulares ou em povoamentos pouco densos. 

O valor paisagístico e a riqueza biológica dos ecossistemas de montado são elevados em 

consequência da longevidade do sobreiro, da sua exploração com a árvore viva e das extensas áreas 

contínuas que caracterizam os seus povoamentos (Silva, 2007). 

Na área de estudo verifica-se que a vegetação de sub-coberto quer das azinheiras (Quercus 

rotundifolia) quer dos sobreiros (Quercus suber) é pobre em elementos arbustivos, resumindo-se a 

espécies herbáceas de curto ciclo de vida, típicas das áreas de prados ou de pastagens. 

 

Figura 6-70 – Montado na área do Emparcelamento dos Coutos de Moura. 

UNIDADE DE PAISAGEM E – GALERIAS RIPÍCOLAS 

Esta Unidade de Paisagem inclui as linhas de água com vegetação ripícola, que constituem 

importantes elementos de diversidade e de estruturação da paisagem, particularmente por se tratar de 

áreas agrícolas no meio das quais as galerias ripícolas marcam a diferença em termos visuais, quer 

pelo carácter diferenciado da vegetação arbustiva e herbácea, quer pelo porte esguio e alto das 

árvores que acompanham as linhas de água. 

Assim, as linhas de água marginadas por vegetação ripícola (Figura 6-71) com densidade 

considerável asseguram uma compartimentação agradável desta paisagem, para além de 

introduzirem, pela diferente coloração que apresentam, as espécies vegetais que a compõem, pela 

alteração de cor e opacidade ao longo do ano, um valor acrescido na paisagem onde se inserem; 

estas estruturas conferem ao campo uma efectiva diversidade e efeito de corte na relativa monotonia 

da peneplanície e contribuindo como uma mais valia para o enriquecimento estético da paisagem. 
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Figura 6-71 – Linha de água com galeria ripícola. 

UNIDADE DE PAISAGEM F – CONSTRUÍDA 

Esta unidade inclui todas as situações em que se destaca a artificialização da paisagem natural ou 

agrícola, integrando os aglomerados urbanos, os montes (Figura 6-72) e as restantes áreas 

artificializadas/construídas presentes na zona estudada. Estas áreas destacam-se da paisagem 

envolvente predominantemente agrícola. 

Destaca-se na paisagem a povoação de Moura (Figura 6-73), 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, sendo aqui também evidente o casario 

caiado. 

 

Figura 6-72 – Monte isolado. 
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Figura 6-73 – Povoação de Moura e zona envolvente. 

6.9.4. Qualidade Paisagística e Visual 

O método de caracterização utilizado consistiu na definição e posterior avaliação de Unidades de 

Paisagem. Este método permitiu individualizar zonas idênticas, quer do ponto de vista das respectivas 

características visuais de maior relevância, quer do ponto de vista do tipo de resposta a perturbações 

externas. 

A partir da análise efectuada, baseada em cartografia, fotografia aérea e análise no local, procedeu-

se à avaliação da Paisagem na situação de referência, pelo método da Análise Visual. Através deste 

método pretende-se determinar a sensibilidade da paisagem a potenciais alterações, tendo por 

suporte conceitos como qualidade visual, fragilidade visual, diversidade e integração paisagística.  

A qualidade visual de uma paisagem não se restringe a aspectos estéticos, exigindo uma análise 

mais profunda que considere a harmonia, o equilíbrio, a diversidade, a riqueza patrimonial e a 

sustentabilidade. Assim, constituem aspectos fundamentais na avaliação da qualidade visual de uma 

paisagem a presença de um património de maior ou menor raridade e valor. Não há dúvida que 

parcelas de território com elementos de património natural e humanizado mais raro ou valioso, com 

maiores custos temporais e económicos de reposição noutro local, com usos mais adequados às 

potencialidades do território e compatíveis com usos envolventes, constituem espaços de elevada 

qualidade visual, pois contribuem para situações de harmonia e estabilidade. 

A fragilidade visual é um indicador que pretende medir a capacidade da paisagem para absorver 

visualmente, ou ter uma reacção negativa a potenciais acções induzidas pelo meio. Esta tem, 

normalmente, como elementos caracterizadores, factores biofísicos e morfológicos de visualização 

(tamanho e forma da bacia visual, altura relativa, zonas singulares). 
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A diversidade caracteriza as unidades de paisagem identificadas em termos da presença de 

elementos paisagísticos significativos. 

A integração paisagística relaciona as características morfológicas, de cor, textura, forma, escala, 

etc., dos elementos componentes das unidades de paisagem em análise, com as características 

paisagísticas globais da paisagem envolvente. 

Na análise da qualidade paisagística da zona em estudo, deve ter-se em atenção vários aspectos, 

nomeadamente, a capacidade de resposta do meio face à acção de agentes perturbadores, 

dependente do contexto biofísico em que se insere, a diversidade, o valor e integração paisagística 

dos elementos caracterizadores das unidades de ocupação identificadas e, também, a capacidade de 

cada unidade de paisagem em integrar novos elementos do tipo dos propostos, em função do grau de 

afectação das suas características. 

De acordo com as componentes bióticas e abióticas da paisagem, associado aos aspectos de 

humanização, e às características intrínsecas das unidades identificadas, nomeadamente a forma, 

textura, cor, presença e proximidade de limites panorâmicos, etc., foram atribuídas as classificações 

(média, elevada e reduzida) relativa à qualidade paisagística e visual da área de estudo, conforme 

identificado no Quadro 6-58. 

Quadro 6-58 – Qualidade paisagística e visual. 

Unidades de Paisagem Fragilidade Diversidade Integração paisagística 
Qualidade paisagística 

e visual 

A – Culturas Anuais Média Baixa Média Média 

B – Olivais de Regadio Média Baixa Baixa Baixa 

C – Culturas Permanentes 
(pomares variados, vinha e 
olivais de sequeiro) 

Média Média Média Média 

D – Montado Elevada Média Elevada Elevada 

E – Galerias Ripícolas Média/Elevada Média Média Média/Elevada 

F – Construída Média Média Média Média 

 

6.9.5. Sensibilidade Paisagística e Visual 

A análise da sensibilidade paisagística e visual da área de estudo, foi determinada em função da 

capacidade que cada uma das unidades de paisagem tem em manter as suas características, e 
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qualidade intrínseca, face ao tipo de alterações preconizadas para a área em questão e às 

características e funcionalidade do projecto. 

A sensibilidade visual da paisagem encontra-se directamente dependente da qualidade da mesma 

e do potencial de visualização a que esta se encontra sujeita. 

Na análise da sensibilidade visual da paisagem da área de estudo directa e/ou indirectamente 

ligada à zona de implementação do projecto, teve-se em conta os seguintes aspectos: 

− Absorção visual que indica o potencial da paisagem para absorver os elementos visualmente 

perturbadores resultantes da actividade humana e que analisa a capacidade que o meio tem de 

absorver visualmente determinadas alterações e/ou modificações sem causar alteração da 

qualidade visual. Depende dos condicionalismos biofísicos do meio, tais como factores 

fisiográficos, edafo-climáticos e bióticos (comunidades vegetais e animais). É tanto mais frágil 

quanto menor capacidade tiver de absorver as intervenções a que seja sujeita; 

− Grau de acessibilidade que traduz a acessibilidade natural ou adquirida das diferentes unidades 

de paisagem, em relação à existência de infra-estruturas de circulação e à proximidade de 

aglomerados populacionais com facilidade de acesso às diferentes zonas, ou em função do 

declive associado a cada uma das unidades; 

− Incidência visual que exprime a visibilidade do local afecto ao aproveitamento, relativamente à 

envolvente, indicando se trata de uma zona com um alto nível de emissão de vistas, ou se, pelo 

contrário, se trata de uma zona visualmente fechada, encerrada sobre si mesma. Este aspecto 

depende sobretudo das características morfológicas das diferentes unidades de paisagem. 

O potencial de visualização da área de estudo é determinado em função das condições 

topográficas principais, expressas pelo grau de incidência visual, pela acessibilidade e pelo grau de 

iluminação a que se encontram sujeitas as diferentes unidades de paisagem identificadas. 

A percepção visual da paisagem depende muito das condições em que se realiza a observação, ou 

seja a relação entre o observador e a paisagem, e da visibilidade do território. Entre os factores que 

podem modificar o potencial de visualização do território, destacam-se nomeadamente a distância, a 

posição do observador, a iluminação e as condições atmosféricas. 

Em relação à distância, à medida que o observador se afasta do objecto, a nitidez diminui. Alguns 

autores definem zonas e limites de visibilidade em que a percepção da paisagem é alterada, em 

função sobretudo da natureza do território e das condições atmosféricas. 

No Quadro 6-59 apresenta-se a sensibilidade paisagística e visual das unidades de paisagem 

identificadas na área de estudo. 
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Quadro 6-59 – Sensibilidade paisagística e visual. 

Unidades de Paisagem  

Sub-Unidades de Paisagem 

Qualidade 
paisagística 

Absorção 
visual 

Acessibilida
de visual 

Acessibilida
de 

adquirida 

Incidência 
visual 

Sensibilidade 
paisagística e 

visual 

A – Culturas Anuais Média Média Média Média Elevada Média 

B – Olivais de Regadio Baixa Média Baixa/Média Média Média Baixa/Média 

C – Culturas Permanentes 
(pomares variados, vinha e 
olivais de sequeiro) 

Média Média Média/Elevada Baixa Média/Elevada Média 

D – Montado Elevada Baixa Média Baixa Elevada Elevada 

E – Galerias Ripícolas Média/Elevada Baixa/Média Média/Elevada Baixa Elevada Média/Elevada 

F – Construída Média Média Baixa Média Média Média 

A paisagem é bastante larga, associada a usos extensivos e ao domínio da grande propriedade: 

produção de cereais, montados de azinho, pastagens naturais e mais recentemente vinhas e olivais 

de produção intensiva. São paisagens de campos vastos e abertos, com enormes variações 

cromáticas ao longo do ano e sobre as quais incide uma forte luminosidade. As variações sazonais 

são reforçadas pelas distintas texturas de uma parte do coberto vegetal (a completa perda da folha 

nas vinhas, o ciclo dos cereais, a mudança das folhas e a floração das azinheiras). Os horizontes são 

baixos e pouco recortados, conferindo praticamente apenas ao céu um horizonte em constante 

mutação. A produção olivícola tem vindo a ser intensificada e valorizada, sendo relativamente 

frequentes novas manchas de olival ou adensamento de olivais mais antigos. 

Em síntese, relativamente às seis unidades de paisagem consideradas, temos que: 

- Unidade de Paisagem A – Culturas Anuais - a estrutura espacial aberta desta unidade de 

paisagem, associada ao seu baixo contraste cromático, confere-lhe uma sensibilidade 

paisagística média. Pelas suas características, quaisquer elementos verticais e/ou construídos 

na matriz da paisagem irão certamente destacar-se. Importa referir que as intervenções 

previstas pelo projecto não vão alterar significativamente a morfologia desta unidade de 

paisagem, e os usos previstos vão continuar a ser muito semelhantes (zona agrícola que 

continuará a ser zona agrícola); 

- Unidade de Paisagem B – Olivais de Regadio - A paisagem associada aos olivais regados de 

exploração intensiva imprimem à paisagem uma homogeneidade e simetria, com alguma 

acessibilidade adquirida resultante da construção de novos caminhos de acesso ao olival, e 

introdução de elementos na paisagem relacionados com o sistema de rega, não apresentando 

acentuadas variações cromáticas ao longo do ano comparativamente com outras unidades de 

paisagem, resultando numa sensibilidade paisagística baixa a média. 
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- Unidade de Paisagem C – Culturas Permanentes (pomares variados, vinha e olivais de 

sequeiro) – Em relação aos olivais extensivos, esta paisagem difere da anterior pelas diferentes 

idades e compassos de plantação dos olivais, bem como a presença de outras culturas que 

introduzem frequentes variações na paisagem. Refere-se ainda que as parcelas de vinha 

contrastam com o referido anteriormente pelo facto de o seu ciclo anual apresentar uma forte 

variação cromática, e manter o verde da folhagem durante todo o verão, passando depois a 

vermelhos e castanhos no Outono e desaparecendo durante o Inverno. Esta unidade apresenta 

uma sensibilidade paisagística média. 

- Unidade de Paisagem D – Montado - os montados existentes não são em geral muito densos 

e têm associado um conjunto mais diversificado de utilizações do subcoberto – cereais, 

pastagens ou leguminosas, encontrando-se em geral mal conservados. Trata-se de zonas de 

relativo ensombramento e mais fechadas em relação às áreas com culturas anuais (onde as 

azinheiras e os sobreiros, em menor número, ocorrem muito dispersas), que contrastam com a 

paisagem envolvente de campos abertos, e transmitem frequentemente sensações de calma e 

tranquilidade acentuadas pela presença frequente de rebanhos de ovinos e bovinos.  

- Unidade de Paisagem E – Galeria Ripícolas – trata-se de uma unidade de paisagem que se 

destaca facilmente na matriz da paisagem pela presença do estrato arbóreo, a que 

correspondem elementos verticais de grande dimensão, com um elevado nível de emissão de 

vistas relativamente à envolvente. As referidas galerias ripícolas com alinhamentos de árvores 

que formam estruturas lineares constituídas por elementos verticais que se destacam na 

paisagem agrícola envolvente, de características abertas, resultam numa sensibilidade média a 

elevada. 

- Unidade de Paisagem F – Construída - classificada como uma paisagem com média qualidade 

paisagística, é uma unidade de paisagem com incidência visual média já que a envolvente 

apresenta uma morfologia plana, os edifícios (que na generalidade não se desenvolvem em 

altura) têm algum destaque na paisagem. Em virtude do exposto admite-se que se trata de uma 

unidade de paisagem com média sensibilidade paisagística e visual. 

Em resultado da análise efectuada pode-se concluir que as unidades de paisagem A, B, C e F 

apresentam uma média sensibilidade paisagística, pois apesar de serem muito expostas, são 

paisagens humanizadas, com baixa riqueza cromática. Se por um lado são sensíveis por se tratar de 

paisagens monótonas com um índice de exposição alto, o seu valor paisagístico não é elevado por 

serem zonas já muito intervencionadas, ainda que encerrem valores naturais importantes como é o 

caso dos olivais mais antigos e das áreas com culturas anuais com quercíneas dispersas. 
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Considera-se que a Unidade de Paisagem D - montado contrasta com a paisagem envolvente 

garantindo a manutenção do carácter da paisagem, correspondendo a uma exploração extensiva, 

racional e sustentável dos recursos presentes, conferindo-lhe uma elevada sensibilidade paisagística. 

A Unidade de Paisagem E – Galerias Ripícolas apresenta baixa representatividade na área de 

estudo e uma elevada incidência ambiental, que associada a uma média/elevada qualidade visual 

resulta numa sensibilidade paisagística média a elevada. 

6.9.6. Síntese 

Na área de estudo o “padrão da paisagem é dominado por grandes propriedades, ocupadas 

essencialmente por olival de sequeiro”, que tem vindo progressivamente a ser substituído por olivais 

de regadio. 

O povoamento é muito concentrado em pequenos ou médios aglomerados, e em montes isolados, 

muito dos quais com uma dimensão e qualidade de construção que exprimem um relativo vigor 

económico das explorações. 

Verifica-se que a maior parte da área estuda tem uma qualidade e sensibilidade paisagística média. 

6.10. Ordenamento do Território 

6.10.1. Introdução 

Através deste capítulo pretende-se efectuar um enquadramento da área de estudo, que abrange o 

concelho de Moura, no âmbito dos instrumentos de Planeamento/Ordenamento do Território que 

incidem sobre essa área. Para tal procede-se à análise dos instrumentos de 

Planeamento/Ordenamento territorial que se encontram em vigor à data da elaboração do presente 

EIA, designadamente os apresentados no Quadro 6.60. 

Quadro 6.60 – Instrumentos de Gestão Territorial em Vigor no concelho abrangido pelo Projecto 
(Moura). 

Instrumento Designação Dinâmica Publicação DR Data 

ACRRU  CENTRO HISTÓRICO DE MOURA  1ª PUBLICAÇÃO D 15/2002 92 IS-B 19/4/2002 

PDM  MOURA  1ª PUBLICAÇÃO RCM 15/96 46 IS-B 23/2/1996 

PDM  MOURA  1ª ALTERAÇÃO RCM 39/2000 125 IS-B 30/5/2000 

PDM  MOURA  2ª ALTERAÇÃO RCM 27/2003 42 IS-B 19/2/2003 

PDM  MOURA  3ª ALTERAÇÃO AVISO 25476/2008 205 IIS 22/10/2008 

PDM  MOURA  4ª ALTERAÇÃO POR 
ADAPTAÇÃO AVISO 964/2011 6 IIS 10/1/2011 

PDM  MOURA  SUSPENSÃO 
PARCIAL AVISO 9711/2012 136 IIS 16/7/2012 

POAAP  ALBUFEIRAS DO ALQUEVA E 
PEDRÓGÃO  REVISÃO RCM 94/2006 150 IS 4/8/2006 
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Instrumento Designação Dinâmica Publicação DR Data 

PP  SALVAGUARDA E 
REABILITAÇÃO DO CENTRO 
HISTÓRICO DE MOURA  

1ª PUBLICAÇÃO PORT 1007/93 239 IS-B 12/10/1993 

PP  ZONA INDUSTRIAL DE MOURA  1ª PUBLICAÇÃO PORT 696/94 171 IS-B 26/7/1994 

PP  ZONA INDUSTRIAL DE MOURA  1ª ALTERAÇÃO DECL 150/98 102 IIS 4/5/1998 

PP  ZONA INDUSTRIAL DE MOURA  2ª ALTERAÇÃO DE 
PORMENOR DECL 179/2000 138 IIS 16/6/2000 

PP  ZONA DE RECONVERSÃO DAS 
PISCINAS DE MOURA  1ª PUBLICAÇÃO DECL 215/2000 159 IIS 12/7/2000 

PP  CENTRAL FOTOVOLTAICA DA 
AMARELEJA  1ª PUBLICAÇÃO 

REGULAMENTO 317-
A/2007 226 IIS-SUPL 23/11/2007 

PP  SALVAGUARDA E 
REABILITAÇÃO DO CENTRO 
HISTÓRICO DE MOURA  

1ª ALTERAÇÃO AVISO 23829/2008 184 IIS 23/9/2008 

PP  PARA A UNIDADE DE 
PLANEAMENTO 2 (UP 2) DA 
CIDADE DE MOURA  

1ª PUBLICAÇÃO AVISO 28587/2008 232 IIS 28/11/2008 

PP  ZONA INDUSTRIAL DE MOURA  3ª ALTERAÇÃO AVISO 10243/2009 103 IIS 28/5/2009 

PP  UP1 DE SANTO AMADOR  1ª PUBLICAÇÃO AVISO 14097/2010 136 IIS 15/7/2010 

PP  UP1 DE SANTO AMADOR  1ª RECTIFICAÇÃO DECL RECT 
1587/2010 152 IIS 6/8/2010 

PP  UP1 DE SANTO AMADOR  2ª RECTIFICAÇÃO DECL RECT 485/2011 41 IIS 28/2/2011 

PP  
UP1 DE SANTO AMADOR  3ª RECTIFICAÇÃO AVISO 7351/2011 58 IIS 23/3/2011 

PP  ÁREA DE LOCALIZAÇÃO 
PREFERENCIAL PARA 
INSTALAÇÃO DE 
EMPREENDIMENTOS 
TURÍSTICOS ESTRUTURANTES 
T13 MOURA-ARDILA  

1ª PUBLICAÇÃO AVISO 8886/2012 124 IIS 28/6/2012 

PP  ALDEIA DA ESTRELA  1ª PUBLICAÇÃO AVISO 11222/2012 162 IIS 22/8/2012 

PROT  ALENTEJO - PROTA  1ª PUBLICAÇÃO RCM 53/2010 148 IS 2/8/2010 

PS  PLANO DE BACIA 
HIDROGRÁFICA (PBH) DO 
GUADIANA  

1ª PUBLICAÇÃO DR 16/2001 281 IS-B 5/12/2001 

PS  PLANO REGIONAL DE 
ORDENAMENTO FLORESTAL 
(PROF) DO BAIXO ALENTEJO  

1ª PUBLICAÇÃO DR 18/2006 203 IS 20/10/2006 

PS  REDE NATURA 2000  1ª PUBLICAÇÃO RCM 115-A/2008 139 IS 21/7/2008 

PS  PLANO REGIONAL DE 
ORDENAMENTO FLORESTAL 
(PROF) DO BAIXO ALENTEJO  

SUSPENSÃO 
PARCIAL PORT 62/2011 23 IS 2/2/2011 

PU  CENTRAL FOTOVOLTAICA DA 
AMARELEJA  1ª PUBLICAÇÃO AVISO 10427/2009 106 IIS 2/6/2009 

PU  UP11 - PARQUE TECNOLÓGICO 
DE MOURA  1ª PUBLICAÇÃO AVISO 15573/2010 151 IIS 5/8/2010 

Fonte: Direcção Geral de Ordenamento do Território (consulta efectuada em Janeiro de 2013). 

A área em estudo não é abrangida por nenhum dos Planos de Pormenor, urbanização e ACRRU, 

anteriormente citados. 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 252 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO  

6.10.2. Planos Directores Municipais 

6.10.2.1. Considerações gerais 

O plano de ordenamento do território de âmbito municipal, em vigor, que abrange a área do 

Emparcelamento dos Coutos de Moura é o Plano Director Municipal de Moura (Resolução do 

Conselho de Ministros (RCM) n.º 15/96, de 23 de Fevereiro, alterado pelas RCM n.º 39/2000, de 30 de 

Maio, RCM n.º 27/2003, de 19 de Fevereiro e pelo Aviso n.º 25476/2008, de 22 de Outubro e Aviso n.º 

964/2011, de 10 de Janeiro). A 4ª alteração ao Plano Director Municipal de Moura (Aviso n.º 964/2011, 

de 10 de Janeiro) enquadra-se no artigo 97.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial e decorre da necessidade de adaptação do PDM à entrada em vigor do Plano Regional de 

Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA). O Aviso 9711/2012, de 16 Julho, suspende 

parcialmente o Plano Director Municipal de Moura para a área de intervenção do Plano de Pormenor 

da Unidade de Planeamento 4 (UP4) da Amareleja.  

Os Planos Directores Municipais (PDM) constituem um dos instrumentos fundamentais de 

ordenamento do território, definindo as regras de ocupação, uso e transformação do solo sendo assim, 

o instrumento de referência para as políticas de desenvolvimento local. 

Para efeitos de alteração do uso do solo devem ser cumpridas as regras estabelecidas no 

regulamento do PDM de cada concelho afectado pelo projecto. No entanto, prevalece sobre o 

regulamento do PDM, o Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro, que cria um regime especial às 

expropriações necessárias à realização do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, aos bens e 

ao domínio a afectar a este Empreendimento e às acções específicas de execução do projecto. Este 

Decreto-Lei aplica-se: 

− Nas áreas reservadas para as albufeiras do Alqueva e de Pedrógão; 

− Nas áreas reservadas para as albufeiras das barragens incluídas no sistema de rega, de acordo 

com o mapa que constitui o anexo daquele diploma; 

− Nas áreas reservadas para a implantação dos canais de rega, tendo em conta o traçado 

constante no anexo referido; e 

− Nos diferentes perímetros de rega a constituir e necessários à instalação das redes secundárias 

e terciárias de rega. 

Segundo o Artigo 11.º do referido Decreto-Lei, “são autorizadas todas as acções relacionadas com 

a execução do Empreendimento, respeitantes a obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos, 

construção de edifícios, canais, aterros e escavações, que impliquem a utilização de solos integrados 

na Reserva Agrícola Nacional ou se desenvolvam em áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional 
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ou em áreas abrangidas por restrições análogas, sem prejuízo dos procedimentos inerentes aos 

estudos de impacte ambiental.” 

A análise efectuada incidiu sobre o enquadramento do projecto nas cartas de Reserva Ecológica 

Nacional (REN), Reserva Agrícola Nacional (RAN), Ordenamento do Território e Condicionantes, 

conforme se descreve em seguida. 

6.10.2.2. Carta de Ordenamento 

Conforme se pode verificar no extracto da carta de Ordenamento do PDM de Moura (Desenho 21 

incluído no Volume 2 do EIA) a área prevista para a implantação do Projecto de Emparcelamento dos 

Coutos de Moura encontra-se incluída nas seguintes Classes de Espaço: “Espaços Agrícolas”, 

“Espaço Agro-Silvo-Pastoris - Área agro-silvo-pastoril”, “Espaços Culturais e Naturais – Estrutura 

Biofísica Principal”, Espaços canais (infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias). A faixa envolvente de 

200 m engloba ainda áreas classificadas como “Espaço Urbano”, “Espaço Urbanizável” e “Espaço 

Industrial (existente e previsto)”. 

O regulamento do PDM de Moura refere, em relação às classes de espaço, identificadas 

anteriormente, o seguinte: 

Espaços Agrícolas 

− Áreas agrícolas – integram os terrenos com características adequadas ao desenvolvimento de 

actividades agrícolas ou que possam vir a adquirir essas características, destinando-se 

dominantemente à produção de bens alimentares. Estes solos estão integrados na RAN. Nestas 

áreas são proibidas todas as acções que impliquem alteração ao uso dominante referido 

anteriormente, salvo quando não diminuam ou destruam as suas aptidões ou potencialidades 

agrícolas (Artigo 9.º do Regulamento do PDM de Moura). 

Espaços Agro-silvo-pastoris 

− Áreas agro-silvo-pastoris – caracterizam-se por, não obstante possuírem vocação 

predominantemente florestal, poderem manter os usos agrícolas, pastoris, florestais e agro-

florestais tradicionais ou ser objecto de medidas de reconversão agro-florestal equilibrada 

(Artigo 11.º do Regulamento do PDM de Moura). 

− Nas áreas agro-silvo-pastoris, sempre que sejam tomadas medidas e empreendidas acções de 

reconversão agro -florestal equilibrada, estas devem ter por fim a diversificação do mosaico 

cultural, traduzida, nomeadamente, na implantação preferencial de espécies florestais 

autóctones, incluindo a reconversão de usos agrícolas indiferenciados para expansão de 

sistemas arbóreo arbustivos tradicionais, nomeadamente o olival, a manutenção dos espaços 
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abertos de uso extensivo e realização de pequenos regadios (Artigo 12.º do Regulamento do 

PDM de Moura). 

Espaços Culturais e naturais – abrangem a estrutura biofísica fundamental que assegura o 

funcionamento ecológico do território e os espaços necessários à salvaguarda dos valores culturais, 

paisagísticos, arqueológico, arquitectónicos e urbanísticos fora dos perímetros urbanos (Artigo 15.º do 

Regulamento do PDM de Moura). 

Espaços Urbanos – são espaços que já têm um carácter urbano definido com arruamentos e 

construções, delimitados como preceituado no artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de 

Novembro, ou definidos em planos municipais de ordenamento do território eficazes. Nestes espaços 

podem existir áreas a preservar (AP), áreas consolidadas (AC) e áreas não estruturadas (ANE), bem 

como equipamentos existentes ou propostos e áreas verdes de protecção (Artigo 31.º do 

Regulamento do PDM de Moura). 

Espaços urbanizáveis – são áreas de expansão urbana onde se prevê a criação de novos 

conjuntos habitacionais e respectivos equipamentos, bem como de todas as actividades compatíveis 

com o uso habitacional, através da elaboração de plano de pormenor ou de loteamentos e de 

execução de infra-estruturas (Artigo 33.º do Regulamento do PDM de Moura). 

Espaços industriais – Os espaços industriais são destinados dominantemente às actividades 

transformadoras e serviços próprios podendo incluir áreas para comércio e serviços que lhes sejam 

complementares ou compatíveis (Artigo 37.º do Regulamento do PDM de Moura). 

Espaços canais – correspondem a corredores de infra-estruturas e estão cartografados nas cartas 

de ordenamento do concelho (Artigo 36.º do Regulamento do PDM de Moura). 

6.10.2.3. Servidões e Restrições 

6.10.2.3.1. Considerações gerais 

Pela análise da Planta de Condicionantes do PDM do concelho de Moura, e com base na legislação 

vigente na matéria, as servidões e restrições encontradas na área de estudo são as seguintes: 

− Reserva Ecológica Nacional (REN); 

− Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

− Montado de Sobro e de Azinho; 

− Olival; 

− Domínio Hídrico; 
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− Protecção de Infra-estruturas (Rede Rodoviária); 

− Protecção à rede de captação, adução e distribuição de água;  

− Protecção a redes de distribuição de energia eléctrica; e 

− Áreas de protecção ao Património construído. 

6.10.2.3.2. Reserva Ecológica Nacional – REN 

A REN foi criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de Julho, com a finalidade de possibilitar a 

exploração dos recursos e a utilização do território com a salvaguarda de determinadas funções e 

potencialidades, de que dependem o equilíbrio ecológico e a estrutura biofísica das regiões, bem 

como a permanência de muitos dos seus valores económicos, sociais e culturais. 

O Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto introduziu uma revisão mais profunda e global ao 

regime jurídico da REN, com o qual se pretendeu concretizar a medida “Simplificar e racionalizar o 

regime jurídico da REN”, inscrita no SIMPLEX – Programa de Simplificação Legislativa e 

Administrativa. 

O referido diploma foi alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro, que 

passou a estabelecer o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional. 

O Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro estabelece a eliminação da figura da “autorização” 

enquanto principal modalidade de controlo prévio da Administração Pública quanto a usos e acções 

compatíveis com a REN, acentuando-se a responsabilização dos particulares e a prevalência do 

modelo de controlo e fiscalização sucessivos pelas entidades públicas competentes, dos usos e 

acções efectivamente concretizados. Adicionalmente, o anexo II do Decreto-lei n.º 166/2008, de 22 de 

Agosto, foi profundamente alterado, generalizando-se os usos e acções que serão objecto de mera 

comunicação prévia ou que ficam isentos deste controlo prévio, em função da ponderação técnica 

realizada face às tipologias de áreas da REN. 

Segundo o Artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro, “até à alteração das 

delimitações municipais da REN, para adaptação às orientações estratégicas de âmbito nacional e 

regional, aprovadas pela resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012, de 3 de Outubro, continuam 

a vigorar as delimitações efectuadas ao abrigo do Decreto-lei n.º 93/90, de 19 de Março.” 

Apresenta-se de seguida a correspondência dos ecossistemas da REN definidos no Decreto-Lei n.º 

93/90, de 19 de Março, com as novas categorias das áreas integradas na REN criadas pelo novo 

regime jurídico da REN: 
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Decreto-Lei n.º 93/90       Decreto-Lei n.º 239/2012 

Cabeceiras das Linhas de Água .............. Áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos 

Áreas de Máxima Infiltração ..................... Áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias .............. Zonas ameaçadas pelas cheias  

Áreas com Risco de Erosão ..................... Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo 

Leitos dos Cursos de Água ....................... Cursos de águas e respectivos leitos e margens 

Assim, às áreas classificadas como REN deverá ser aplicado o previsto na legislação em vigor 

(Decreto-lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro). Neste contexto, e no que se refere ao regime das áreas 

integradas na REN, este diploma refere (Art.º 20, n.º 1 e 2) que “nas áreas incluídas na REN são 

interditos os usos e as acções de iniciativa pública ou privada que se traduzam em: 

a) Operações de loteamento; 

b) Obras de urbanização, construção e ampliação; 

c) Vias de comunicação; 

d) Escavações e aterros; 

e) Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as acções necessárias ao normal e regular 

desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações 

correntes de condução e exploração dos espaços florestais. 

2) Exceptuam-se do disposto no número anterior os usos e as acções que sejam compatíveis com os 

objectivos de protecção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de 

áreas integradas em REN.” 

No n.º 3 do mesmo Artigo é ainda referido que “consideram-se compatíveis com os objectivos 

mencionados no número anterior os usos e acções que, cumulativamente: 

a) Não coloquem em causa as funções das respectivas áreas, nos termos do anexo I; e 

b) Constem do anexo II do presente Decreto-lei, que dele faz parte integrante, nos termos dos 

artigos seguintes, como: 

i) Isentos de qualquer tipo de procedimento; ou 

ii) Sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia.” 

Da análise do Anexo II, ponto III – Sector Agrícola e Florestal – alínea d (plantação de olivais, (…) 

sem alteração da topografia do solo), alínea e (abertura de caminhos de apoio ao sector agrícola e 

florestal) verifica-se que as actividades previstas realizar com o presente projecto, são compatíveis 
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com os objectivos de protecção ecológica, ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de 

áreas integradas na REN. 

De acordo com a carta de REN disponibilizada pela CCDR – Alentejo (Desenho 23 incluído no 

Volume 2 do EIA) para o concelho de Moura, verifica-se que grande parte da área de implantação do 

projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura encontra-se classificada como REN – Áreas de 

Máxima Infiltração, encontrando-se a zona Sueste classificada como Cabeceiras das Linhas de Água, 

e manchas dispersas de áreas classificadas como Zonas Ameaçadas pelas Cheias, Áreas com Riscos 

de Erosão e Linhas de Água. 

O artigo 42.º do regulamento do PDM de Moura refere que as áreas abrangidas pela Reserva 

Ecológica Nacional (REN) no concelho de Moura, identificadas nas plantas da REN, à escala de 1:25 

000, anexa a este Plano, nos termos do anexo I do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 de Outubro, são as seguintes: 

1.1 – Nas áreas ribeirinhas, águas interiores e áreas de infiltração máxima ou de 

acompanhamento: 

a) Leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias; 

b) Lagoas, albufeiras e respectivas faixas de protecção; 

c) Cabeceiras das linhas de água; 

d) Áreas de máxima infiltração; 

1.2 – Nas áreas declivosas: 

e) Áreas com riscos de erosão.” 

Segundo o Regulamento do PDM de Moura, de acordo com as Disposições gerais do Artigo 43.º do 

Secção II, relativo à Reserva Ecológica Nacional, é definido que: 

1. “...nas áreas da REN são proibidas todas as acções de iniciativa pública ou privada que 

se traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, 

obras hidráulicas, vias de comunicação, aterros, escavações e destruições do coberto 

vegetal.” 

2. “Sem prejuízo da legislação aplicável, são ainda interditas as seguintes acções: 

a) A florestação ou reflorestação com espécies de crescimento rápido; 

b) A colocação de painéis publicitários; 
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c) A instalação de parques de sucata e lixeiras, depósitos de inertes e armazéns de 

produtos tóxicos e ou perigosos.”; 

d) A instalação de pistas de provas para motocicletas e veículos todo-o-terreno.” 

O artigo 45.º do regulamento do PDM de Moura refere que “carecem de parecer da Câmara 

Municipal as seguintes acções, quando não previstas em planos municipais de ordenamento do 

território, excepto as aprovadas e licenciadas pelos organismos competentes à data da publicação do 

presente Regulamento no Diário da República: 

a) A abertura de novas explorações de massas minerais; 

b) A alteração da topografia do terreno; 

c) A abertura de caminhos; 

d) A abertura de poços ou furos para captação de água; 

e) Novas construções, remodelações e ampliações de edifícios já existentes; 

f) A destruição da vegetação arbórea e arbustiva natural; 

g) A constituição de depósitos de materiais de construção.” 

Conforme referido anteriormente, parte da área de Emparcelamento será beneficiada pelo 

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, pelo que nessa área poderá ser aplicado o 

estabelecido no Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro. 

Assim, o Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro, permite de um modo mais flexível a realização 

do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva atribuindo à EDIA os mecanismos legais 

necessários à persecução das atribuições de interesse público que lhe estão cometidas, com o 

objectivo de garantir eficácia na sua realização. 

Neste sentido, de acordo com o Artigo 11º, são autorizadas todas as acções relacionadas com a 

execução do empreendimento respeitantes a obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos, 

construção de edifícios, canais, aterros e escavações, que impliquem a utilização de solos integrados 

na RAN ou que se desenvolvam em áreas incluídas na REN, ou em áreas abrangidas por restrições 

análogas, sem prejuízo dos procedimentos inerentes aos Estudos de índole ambiental, 

nomeadamente no que diz respeito à implementação das medidas preconizadas para a minimização 

dos previsíveis impactes. 
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6.10.2.3.3. Reserva Agrícola Nacional – RAN 

A Reserva Agrícola Nacional (RAN) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 451/82, de 16 de Novembro, 

apesar dos seus objectivos não terem sido concretizados, pois só em 1989 com a publicação do 

Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, a defesa e protecção das áreas de maior aptidão agrícola e a 

garantia da sua afectação à agricultura, de forma a contribuir para o pleno desenvolvimento da 

agricultura portuguesa e para o correcto ordenamento do território foi salvaguardada. 

O Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março que aprova o regime jurídico da reserva agrícola 

Nacional, estabelece, no Artigo 22.º, que “as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só 

podem verificar-se quando não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que 

respeita às componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras e 

solos classificados como de menor aptidão, e quando estejam em causa (...) obras com finalidade 

agrícola, quando integradas na gestão das explorações ligadas à actividade agrícola, nomeadamente, 

obras de edificação, obras hidráulicas, vias de acesso, aterros e escavações, e edificações para 

armazenamento e comercialização;(...) obras de captação de águas ou de implantação de infra-

estruturas hidráulicas”. 

Importa, ainda, referir o estipulado no Artigo 23.º do mesmo diploma, segundo o qual as utilizações 

não agrícolas de áreas integradas na RAN para as quais seja necessária concessão, aprovação, 

licença, autorização administrativa ou comunicação prévia estão sujeitas a parecer prévio vinculativo 

das respectivas entidades regionais da RAN, a emitir no prazo de 25 dias. 

Quando a utilização em causa esteja sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental, a 

pronúncia favorável da entidade regional da RAN prevista nos n.os 9 e 10 do artigo 13.º do regime 

jurídico da avaliação de impacte ambiental, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, compreende a emissão do parecer 

prévio vinculativo acima referido. 

De acordo com a planta de condicionantes dos PDM de Moura, a área afecta ao projecto do 

Emparcelamento dos Coutos de Moura encontra-se classificada, em parte, como RAN, estando assim 

sujeita ao regime de legislação aplicável. 

O artigo 41.º do regulamento do PDM de Moura refere que “as áreas abrangidas pela RAN 

delimitadas na carta de condicionantes estão sujeitas ao regime definido na legislação em vigor 

aplicável, que obriga a um uso exclusivamente agrícola, interditando o desenvolvimento de quaisquer 

acções que diminuam ou destruam as potencialidades agrícolas dos seus solos, salvaguardadas as 

devidas excepções.” 

No entanto, em relação à RAN aplica-se o anteriormente referido para o regime da REN, ou seja o 

redigido no Artigo 11.º do Decreto-Lei nº 21-A/98, de 6 de Fevereiro. 
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De salientar no entanto que as acções previstas no âmbito do projecto em análise contribuirão para 

o desenvolvimento agrícola, enquadrando-se assim nos objectivos que levaram à criação da RAN. 

6.10.2.3.4. Áreas de Montado de Azinho e Sobro 

Conforme referido anteriormente, uma pequena parte da área prevista para a implementação do 

projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura encontra-se sobre solos classificados como áreas 

de Montado (cerca de 2% da Área de Emparcelamento).  

Segundo o artigo 54.º do PDM de Moura, as áreas de montados de azinho e sobro “ficam sujeitas à 

legislação específica em vigor”. 

Assim, para as áreas de montado de sobro e azinho estão estabelecidas normas de protecção 

adequadas e eficazes, preconizadas pelo Decreto-Lei n.º 11/97 de 14 de Janeiro, revogado pelo 

Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio. 

Como consequência desta servidão estabelece-se que: 

− Não são permitidas conversões artificiais de qualquer natureza em áreas de montado, excepto 

em situações de manifesta desadequação das espécies à estação e mediante autorização da 

Direcção-Geral das Florestas; 

− Ficam vedadas por 10 anos quaisquer conversões culturais em áreas de montado de Sobro e 

Azinho que tenham sido percorridas por incêndios, excepto nas situações previstas no item 

anterior e mediante autorização da Direcção-Geral das Florestas; 

− Carece de autorização da Direcção-Geral das Florestas, na sua qualidade de autoridade 

florestal nacional, o corte ou arranque de sobreiros e azinheiras, ouvida a Direcção Regional da 

Agricultura e Pescas competente. 

Os cortes ou arranques em montados de Sobro e Azinho podem ser permitidos nos seguintes 

casos: 

− Em desbaste, com vista à melhoria produtiva dos montados; 

− Em corte de redução, quando este se destina a permitir a realização de empreendimentos de 

imprescindível utilidade pública ou empreendimentos agrícolas de relevante interesse para a 

economia nacional; 

− Por razões fitossanitárias. 

Em relação à conversão de montados com vista à realização de empreendimentos de utilidade 

pública, o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, exige ainda, para a autorização 

destas acções, a emissão da declaração da imprescindível utilidade pública ou de relevante interesse 
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para a economia nacional dos empreendimentos, competindo esta tarefa ao ministro da tutela e ao 

Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas e, no caso de não existir Estudo de 

Impacte Ambiental, também ao Ministro do Ambiente. 

A Direcção-Geral das Florestas e as Direcções Regionais da Agricultura e Pesca do Ministério da 

Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território são as entidades que superintendem 

a todas as questões referentes a esta servidão. 

Note-se ainda, no entanto, que o Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro, atribui ao EFMA, de 

que o presente projecto é parte integrante, o estatuto de empreendimento de interesse público, sendo 

que de acordo com o Artigo 12.º, alínea 2 deste Decreto-Lei “o corte ou arranque de espécies 

legalmente protegidas não carece de autorização”. 

6.10.2.3.5. Olival 

As Direcções Regionais de Agricultura do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, são as entidades responsáveis por todas as questões respeitantes a esta 

servidão. 

O arranque e corte das oliveiras só pode ser efectuado de acordo com o Decreto-Lei n.º 120/86, de 

28 de Maio, que constitui a servidão, mediante autorização da Direcção Regional da Agricultura e 

Pescas, e caso se verifiquem as condições indicadas no mesmo Decreto. O projecto em causa 

enquadra-se numa dessas condições, mais concretamente: “quando o arranque for efectuado em 

zonas destinadas a obras de hidráulica agrícola, a vias de comunicação ou construções e 

empreendimentos de interesse nacional, regional e local, bem como a obras de defesa do património 

cultural, desde que o seu interesse seja reconhecido pelo ministério competente.” 

6.10.2.3.6. Domínio Hídrico 

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas ao Domínio 

Público Hídrico segue o regime previsto na Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, na Lei n.º 58/2005, 

de 29 de Dezembro e no DL n.º 226-A/2007, de 31 de Maio. 

De acordo com a Lei da Água, cabe ao Instituto da Água (INAG) enquanto Autoridade Nacional da 

Água a gestão da bacia hidrográfica como entidade centralizadora. 

Actualmente, qualquer intervenção no Domínio Público Hídrico encontra-se condicionada à 

obtenção de um título de utilização e respectivo licenciamento pela Agência Portuguesa do Ambiente.  

6.10.2.3.7. Protecção de Infra-estruturas rodoviárias 

As servidões a que estão sujeitos os terrenos ao longo das estradas destinam-se a proteger as vias 

de comunicação demasiado próximas, nomeadamente as que afectam a segurança do trânsito e a 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 262 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO  

visibilidade e a garantir a possibilidade de futuros alargamentos das vias e a realização de obras de 

beneficiação. 

Relativamente à protecção das infra-estruturas da rede viária, segundo o Artigo 59.º do 

Regulamento do PDM de Moura “as áreas de protecção e as servidões a que estão sujeitas as 

estradas nacionais, incluindo as auto-estradas, são as definidas pela legislação em vigor” e “as áreas 

de protecção e as servidões a que estão sujeitas as vias municipais são as definidas pela legislação 

em vigor”. 

A servidão instituída é variável, consoante a classificação da estrada, sendo as áreas non 

aedificandi as definidas pela legislação em vigor, nomeadamente pelo Decreto-Lei n.º 13/94, de 15 de 

Janeiro, o qual se aplica às estradas nacionais constantes do Plano Rodoviário Nacional. 

De acordo com o Art. 5.º do Decreto-Lei n.º13/94, de 15 de Janeiro as estradas nacionais têm uma 

faixa non aedificandi de 20 m para cada lado do eixo da estrada e nunca menos de 5 m da zona da 

estrada. 

A rede rodoviária municipal é constituída pelas estradas municipais, caminhos municipais, 

caminhos vicinais, arruamentos urbanos e outras vias não classificadas que caíram no domínio 

público pelo uso. São fixadas faixas de protecção non aedificandi (Lei n.º 2110 de 10 de Agosto de 

1961), que podem ir ser de 6, 10 ou 50 m, para cada lado do eixo da estrada, consoante se trate, 

respectivamente, de vedações, de construções para fins habitacionais ou de construções para 

instalação de fábricas ou outras que possam causar dano, estorvo ou perigo quer à via quer ao 

trânsito. 

6.10.2.3.8. Protecção à rede de captação, adução e distribuição de água 

ÁGUAS MINERAIS NATURAIS 

A importância crescente da água mineral natural e a diversidade das suas características, das 

técnicas aplicadas no seu aproveitamento e das implicações decorrentes da sua exploração, 

aconselharam o estabelecimento de um regime jurídico respeitante à prospecção, pesquisa e 

exploração deste recurso, com vista ao seu aproveitamento técnico-económico racional e à sua 

valorização, de acordo com o conhecimento técnico e científico adquirido. Com o objectivo de garantir 

a protecção das águas minerais naturais, são proibidas ou condicionadas, dentro dos perímetros de 

protecção demarcados para o efeito, todas as ocupações ou acções que, tendo em conta a 

proximidade das suas nascentes, possam interferir ou contaminar este recurso, ou danificar a sua 

exploração. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 382/99 de 22 de Setembro todas as captações de abastecimento 

público de água para consumo humano de aglomerados populacionais com mais de 500 habitantes ou 
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cujo caudal de exploração seja superior a 100 m3/dia devem ter delimitados perímetros de protecção 

com a finalidade proteger a qualidade das águas subterrâneas captadas. 

De acordo com a Artigo 37.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da Água), as áreas 

limítrofes ou contíguas a captações de água devem ter uma utilização condicionada, de forma a 

salvaguardar a qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos utilizados. 

No referido artigo as medidas de protecção das captações de água subterrânea para abastecimento 

público de consumo humano desenvolvem-se nos respectivos perímetros de protecção, que 

compreendem: 

Zona de protecção imediata - área da superfície do terreno contígua à captação em que, para a 

protecção directa das instalações da captação e das águas captadas, todas as actividades são, por 

princípio, interditas; 

Zona de protecção intermédia - área da superfície do terreno contígua exterior à zona de 

protecção imediata, de extensão variável, onde são interditas ou condicionadas as actividades e as 

instalações susceptíveis de poluírem, alterarem a direcção do fluxo ou modificarem a infiltração 

daquelas águas, em função do risco de poluição e da natureza dos terrenos envolventes. 

Zona de protecção alargada - área da superfície do terreno contígua exterior à zona de protecção 

intermédia, destinada a proteger as águas de poluentes persistentes, onde as actividades e 

instalações são interditas ou condicionadas em função do risco de poluição. 

Na região em estudo destaca-se, a este respeito, a concessão hidromineral denominada Pisões- 

Moura, no concelho de Moura. Nesta região estabelece-se uma Zona de Protecção Imediata com 

cerca de 1,3 ha (círculo com 60m de raio, cujo centro é definido pela nascente), uma Zona de 

Protecção Intermédia com uma área de aproximadamente 99,4 ha e, finalmente, uma Zona Alargada 

de Protecção com 569,8 ha (Desenho 7 incluído no Volume 2 do EIA). 

6.10.2.3.9. Protecção a redes de distribuição de energia eléctrica 

No que diz respeito a linhas eléctricas, terá de ser cumprido o definido no Regulamento de 

Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro). 

6.10.2.3.10. Áreas de protecção ao Património construído 

Na área de estudo do Emparcelamento dos Coutos de Moura encontra-se um imóvel proposto para 

classificação (Moagem e Aqueduto da Horta da Vargem), sendo que na área envolvente de 200 m se 

encontram mais um imóvel proposto para classificação (Ermida de St.º António do Outeiro) e outro 

classificado (Ponte Romana da Ribeira de Brenhas). 
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O artigo 57.º do Regulamento do PDM de Moura refere que “os imóveis classificados ou em via de 

classificação (...) estão sujeitos às condicionantes legais em vigor para o efeito”. Refere, ainda, que 

“os edifícios propostos para classificação terão uma área de protecção de 50 m a partir do seu 

perímetro exterior, onde estarão sujeitos às regras definidas no artigo seguinte: 

a) Quando se trate de edifício isolado, não será autorizada qualquer construção ou transformação 

da topografia; 

b) Quando se trate de edifício acompanhado de outras construções, as obras a realizar na zona 

não poderão introduzir elementos dissonantes e deverão manter a traça do existente, excepto 

as obras que se destinem a eliminar elementos dissonantes; 

c) As obras estão sempre sujeitas a licenciamento municipal e a autorização do Instituto Português 

do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR), devendo o projecto ser de autoria de 

arquitecto (Decreto-Lei n.º 205/88, de 16 de Junho)”. 

O artigo 58.º do Regulamento do PDM de Moura refere que “Nas áreas assinaladas na carta de 

condicionantes como áreas de protecção ao património arqueológico deverão todas as obras que 

necessitem de fundações, aterros e demais movimentos de solos ser realizadas com particular 

cuidado e sob inspecção municipal, devendo interromper-se a obra na presença de qualquer vestígio 

arqueológico. Só depois de se ter dado conhecimento à respectiva delegação regional de arqueologia 

e obtido parecer favorável ao prosseguimento da obra esta poderá ser retomada”. 

6.10.3. Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) 

A Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, aprova o Programa Nacional da Política de Ordenamento do 

Território. 

O PNPOT é um instrumento de desenvolvimento territorial de natureza estratégica que estabelece 

as grandes opções com relevância para a organização do território nacional, consubstancia o quadro 

de referência a considerar na elaboração dos demais instrumentos de gestão territorial e constitui um 

instrumento de cooperação com os demais Estados Membros para a organização do território da 

União Europeia. 

O PNPOT estabelece os princípios e as regras orientadoras da disciplina a definir por novos planos 

especiais de ordenamento do território e implica a alteração dos planos especiais de ordenamento do 

território preexistentes que com o mesmo não se compatibilizem. 

A área de implementação do projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura enquadra-se na 

Região do Alentejo, cujas opções estratégicas territoriais delimitadas no PNPOT são, entre outras as 

seguintes: 
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− “Assumir o papel estratégico da agricultura e apoiar os processos da sua transformação, 

designadamente os impulsionados pelo Empreendimento de Alqueva e pelos restantes 

perímetros de regadio; 

− Concretizar eficazmente o Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva, de forma a valorizar 

todos os potenciais da agricultura de regadio, da agro-indústria, do turismo e das energias 

renováveis”. 

Assim, a implementação do Emparcelamento dos Coutos de Moura, está de acordo com a 

estratégia delimitada para a Região do Alentejo no PNPOT. 

6.10.4. Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT Alentejo) 

A elaboração do PROT Alentejo foi determinada (em simultâneo com a decisão de elaboração dos 

PROT do Oeste e Vale do Tejo, do Centro, e do Norte) pela Resolução do Conselho de Ministros 

(RCM) nº 28/2006, de 23 de Março, objecto da Declaração de Rectificação n.º 28-A/2006, publicada 

no Diário da República, I.ª Série B, n.º 97, 2.º Suplemento, a qual definiu linhas de orientação para o 

desenvolvimento do Plano quer em matérias de opções estratégicas de base territorial, quer em 

matéria de modelo de organização do território regional. 

O PROT do Alentejo, enquanto plano de ordenamento do território de cariz regional, define uma 

estratégia regional de desenvolvimento territorial tendo também em consideração as estratégias 

municipais de desenvolvimento local, transcritas nos Planos Directores Municipais em vigor ou 

transmitidas durante o processo de elaboração do PROT (em sede da Comissão Mista de 

Coordenação, em reuniões parcelares entre a equipa e as autarquias e associações de municípios, ou 

registadas na Plataforma Colaborativa do PROT Alentejo). 

Foi publicada no Diário da República 1.ª série — N.º 148, de 2 de Agosto de 2010, a Resolução do 

Conselho de Ministros nº 53/2010 que aprova o Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Alentejo, o qual constitui um instrumento de política territorial que, em harmonia com a política 

nacional de ordenamento do território, assume as grandes opções estratégicas de base territorial para 

o desenvolvimento regional do Alentejo, afirmando-o como território sustentável e de forte identidade 

regional. 

Salienta-se que o Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo, revoga o Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Alentejo Litoral (PROTALI), o Plano Regional de 

Ordenamento do Território da Zona Envolvente de Alqueva (PROZEA) e o Plano Regional de 

Ordenamento do Território da Zona dos Mármores (PROZOM). 

São, assim, assumidas quatro grandes opções estratégicas de base territorial para o 

desenvolvimento regional do Alentejo, nomeadamente: 
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− a integração territorial e abertura ao exterior, potenciando o posicionamento geográfico no 

contexto nacional e ibérico através do reforço da competitividade que promova a 

internacionalização da região, em articulação com as redes de transportes e sistema regional de 

logística empresarial, o desenvolvimento de serviços avançados e de uma aposta urbana 

diferenciadora a par dos singulares recursos naturais e da paisagem; 

− a conservação e a valorização do ambiente e do património natural, garantindo os padrões de 

biodiversidade através da gestão integrada dos sistemas naturais e das oportunidades que se 

oferecem às actividades produtivas como contributo para o desenvolvimento sustentável dos 

espaços rurais e dos recursos naturais e para a minimização de situações de riscos naturais e 

tecnológicos; 

− a diversificação e a qualificação da base económica regional, reforçando e desenvolvendo os 

sectores tradicionais e emergentes estratégicos, com destaque para os sistemas agro -silvo -

pastoris e para o património natural e cultural como base de uma fileira de produtos turísticos de 

elevada qualidade e identidade, e 

− a afirmação do policentrismo suportado num conjunto de centros urbanos capazes de articular 

redes regionais, promover a sua integração funcional e gerar níveis acrescidos de cooperação 

estratégica e de desenvolvimento rural assente na concertação intermunicipal de recursos e 

equipamentos capazes de sustentar a coesão territorial. 

A implementação do EFMA, do qual a parte da área afecta ao projecto de Emparcelamento dos 

Coutos de Moura faz parte, está contemplada a nível do PROT Alentejo, conforme se pode verificar na 

Figura 6-74. 
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Figura 6-74 – Enquadramento da área de estudo do Emparcelamento dos Coutos de Moura nos 
Perímetros de Rega previstos no PROT Alentejo. 

Quanto às opções estratégicas, estabeleceu a Resolução do Conselho de Ministros que a sua 

definição deveria contemplar, entre outras, “o papel estratégico da agricultura e do desenvolvimento 

rural e a qualificação dos processos de transformação que lhes andam associados, designadamente 

Local de implantação 
de Projecto 
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os impulsionados pelo Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA) e pelos restantes 

aproveitamentos hidroagrícolas”. 

Quanto ao Modelo de Ordenamento do Território regional, estabeleceu a Resolução do Conselho 

de Ministros acima referida que a sua estruturação deveria atender à necessidade de, entre outras, 

“Ordenar os espaços rurais, nomeadamente agrícolas e florestais, de forma a salvaguardar os 

recursos hídricos e o uso racional e eficiente da água”. 

Assim, a implementação do projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura, irá contribuir para o 

desenvolvimento da base económica regional, conforme referido anteriormente. 

6.10.5. Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana (PBH) 

A área de estudo do Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura encontra-se abrangida pelo 

PHB do Guadiana. Este plano, que foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 16/2001, de 05 de 

Dezembro, visa contribuir para “a valorização, protecção e gestão equilibrada dos recursos hídricos 

nacionais, assegurando a sua harmonização com o desenvolvimento regional e sectorial através da 

economia do seu emprego e racionalização dos seus usos”. 

A elaboração do PBH do Guadiana foi acompanhada pelo Conselho Nacional da Água, na sua 

qualidade de órgão consultivo de planeamento nacional no domínio da utilização da água, no qual 

estavam representadas a Administração Pública e as organizações profissionais e económicas mais 

representativas, de âmbito nacional, relacionadas com os distintos usos da água, designadamente a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses e organismos não governamentais da área do 

ambiente. Foi igualmente acompanhada pelo Conselho de Bacia do Rio Guadiana, enquanto órgão 

consultivo de planeamento regional em que estão representados os organismos do Estado 

relacionados com o uso da água e os utilizadores. 

Teve em especial consideração as exigências e os requisitos contemplados no Decreto-Lei 

n.º 45/94, de 22 de Fevereiro, que concretiza as regras estabelecidas na Lei de Bases do Ambiente, 

Lei n.º 11/87, de 7 de Abril, que regula o processo de planeamento dos recursos hídricos e a 

elaboração e aprovação dos planos de recursos hídricos, e no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

Setembro, que estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. 

Com a realização do PHB do Guadiana foram projectados vários objectivos estratégicos de 

planeamento de recursos hídricos da bacia. Assim, este Plano apresenta como objectivos estratégicos 

(PBH do Rio Guadiana – 2ª Fase; Volume III – Definição e Avaliação de Objectivos): 

− “assegurar o abastecimento de água a toda a população em adequadas condições de qualidade 

e fiabilidade, reconhecendo que é um direito fundamental de todos os cidadãos o acesso a uma 

determinada quantidade básica de água em boas condições de qualidade; 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 269 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO  

− assegurar a disponibilidade de água para os diferentes sectores de actividade socioeconómica, 

designadamente a agricultura, a indústria e a energia, e o comércio e serviços, reconhecendo 

que a sustentabilidade da economia de baseadas sociedades depende do fornecimento de 

determinadas quantidades razoáveis de água com qualidade adequada; 

− recuperar e prevenir a degradação da qualidade das águas superficiais e subterrâneas e 

assegurar a estrutura e o bom funcionamento dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos e dos 

ecossistemas terrestres associados, de forma articulada com os usos e a fruição dos meios 

hídricos, reconhecendo que a protecção da qualidade da água é um imperativo do objectivo 

mais vasto da protecção do ambiente e da conservação da natureza; 

− prevenir e mitigar os efeitos das cheias, das secas e dos efeitos dos acidentes de poluição, 

reconhecendo a necessidade de salvaguardar a segurança e a saúde das pessoas e bens. 

− promover a reforma normativa, institucional e administrativa do sector da água com base numa 

nova concepção de acentuada racionalização dos meios técnicos e financeiros a envolver, no 

incentivo simultâneo da intervenção do mercado e na necessária participação da sociedade 

técnico-civil, através da simplificação e redução da dispersão normativa (Nova Lei da Água, 

Directiva-Quadro, responsabilização dos utentes na gestão, etc.) e institucional com definição 

de competências inequívocas congregadas na administração da bacia hidrográfica.” 

No âmbito deste plano foram também definidos diversos objectivos que se encontram enquadrados 

na linha estratégica Ordenamento e Gestão do Território, sendo eles: 

− “ordenamento das utilizações da água, designadamente pela definição de prioridades de 

fornecimento ou de acesso à água e aos meios hídricos; 

− ordenamento das ocupações do domínio público hídrico, das áreas de protecção das albufeiras 

e das áreas inundáveis, e das áreas de recarga de aquíferos; 

− a monitorização das águas, em quantidade e qualidade, dos usos das águas e do domínio 

público hídrico e dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos.” 

6.10.6. Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROF do Baixo Alentejo) 

A área de estudo está abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo, 

regulamentado pelo Decreto Regulamentar n.º 18/2006, de 20 de Outubro. 

No referido Plano a área de estudo está incluída na sub-região homogénea Alqueva como se pode 

observar na Figura 6-75. 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 270 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO  

 
 

Figura 6-75 – Enquadramento da área do Emparcelamento dos Coutos de Moura no Plano Regional 

de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (extracto do Mapa Síntese). 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo refere os seguintes pontos fortes e 

fracos para a sub-região homogénea Alqueva: 

Principais pontos fortes 

− Potencial para o desenvolvimento de actividades de recreio e lazer nos espaços florestais, quer 

pelo valor paisagístico da região, quer pela existência de locais vocacionados para o 

desenvolvimento destas actividades (albufeira de Alqueva e sua área envolvente). 

− Elevado potencial para o desenvolvimento da actividade cinegética, resultante de uma grande 

abundância de caça, bem como da existência de uma vasta área de zonas de caça (elevada 

percentagem de ZCA e ZCT). 

Área de Estudo 
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− Potencial para a actividade piscatória nas águas interiores, decorrente da existência da albufeira 

de elevado valor estratégico e com potencial para a pesca. 

− Existência de actividades silvo-pastoris associadas a gado ovino, caprino, bovino e suíno. 

− Existência de produtos com nome protegido como carnes e enchidos (Linguiça ou Chouriço de 

Carne do Baixo Alentejo - IGP), e ainda mel e queijo Serpa – DOP. 

− Área com aptidão potencial elevada para a azinheira. 

− Existência de áreas significativas com bom potencial para a produção de produtos não lenhosos 

(mel, cogumelos e pinhão). 

Principais pontos fracos 

− Solos com índice de susceptibilidade à desertificação elevados em particular a norte do 

concelho de Moura, embora o fenómeno se verifique em toda a sub-região. 

− Áreas florestais com fraca produtividade, com especial destaque para o montado de azinheira. 

− Região com reduzida densidade populacional e população envelhecida. 

− Baixo nível de incorporação de conhecimentos técnicos e de gestão, que origina uma 

silvicultura incipiente, não direccionada para a valorização dos produtos finais. 

A região Alqueva é neste momento um potencial pólo de atracção para a realização de actividades 

ligadas ao recreio e estética da paisagem onde, a par de uma expansão do aglomerado urbano, já se 

encontra contemplada a implementação de equipamentos e serviços de carácter turístico (Plano de 

Ordenamento das Albufeiras do Alqueva e Pedrógão - POAAP). Outro dos potenciais desta região 

prende-se com a utilização dos espaços florestais para a actividade silvo-pastoril, caça e pesca nas 

águas interiores, sendo que o aproveitamento destas potencialidades deve ser feito obedecendo a 

medidas de protecção do solo em toda a região, uma vez que o índice de susceptibilidade à 

desertificação dos solos é muito elevado. A importância destas potencialidades e condicionantes 

reflecte-se na hierarquização das funções desta sub-região, apresentando-se na seguinte sequência 

(Plano Regional de Ordenamento Florestal, 2006): 

− 1ª função: Recreio, enquadramento e estética da paisagem; 

− 2ª função: Silvo-pastorícia, caça e pesca nas águas interiores; e 

− 3ª função: Protecção. 
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6.10.7. Plano de Ordenamento das Albufeiras do Alqueva e Pedrógão (POAAP) 

O Plano de Ordenamento das Albufeiras do Alqueva e Pedrógão (Resolução do Concelho de 

Ministros n.º 95/2002, de 13 de Maio) visa, numa perspectiva integrada do território, estabelecer as 

regras de utilização do plano de água e da zona de protecção, definindo os usos e o regime de gestão 

que salvaguarde a qualidade da água, garanta a defesa, valorização e reposição de valores naturais e 

regule a ocorrência e o desenvolvimento das actividades humanas, nomeadamente as ligadas ao 

recreio, lazer e turismo relacionado com a fruição do plano de água, numa perspectiva de 

diversificação da actividade económica e de melhoria da qualidade de vida das populações. 

O POAAP foi elaborado em articulação com o Plano Regional de Ordenamento do Território da 

Zona Envolvente do Alqueva (PROZEA), cujos trabalhos decorreram simultaneamente no tempo, 

havendo sintonia entre a disciplina de uso e regime de gestão do solo a vigorar na sua área de 

intervenção e os princípios, opções e orientações constantes do plano regional. 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 105/2005, de 28 de Junho, determinou a revisão do 

POAAP, estabelecendo como objectivos principais os de reavaliação das regras de utilização do plano 

de água e zona envolvente das albufeiras, numa perspectiva de salvaguarda da qualidade dos 

recursos naturais; aferição das condicionantes de ordem biofísica e da capacidade de carga para a 

área; reavaliação das regras e critérios relativos ao uso e ocupação do solo, numa perspectiva 

dinâmica e integrada, enquadrando os investimentos perspectivados; aplicação do quadro normativo 

vigente, quer quanto à gestão dos recursos hídricos quer quanto aos regimes territoriais especiais; 

integração das regras de salvaguarda de recursos e de uso do solo no território dos vários municípios 

abrangidos; articulação com os objectivos do Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Guadiana; 

compatibilização dos diferentes usos e actividades, existentes ou projectados, com a protecção e 

valorização ambiental e as finalidades principais das albufeiras e reavaliação do zonamento do plano 

de água, tendo em conta designadamente a qualidade da água, identificando as áreas mais 

adequadas para a conservação da natureza e as áreas mais aptas para actividades de recreio e lazer, 

prevendo a compatibilidade e complementaridade entre as diversas utilizações. 

Assim, a Resolução do Concelho de Ministros n.º 94/2006, de 4 de Agosto, determinou a revisão do 

POAAP, e propõe um modelo de ordenamento e desenvolvimento preconizado que impõe regras que 

garantem um ordenamento e desenvolvimento sustentável da área de intervenção, procurando 

compatibilizar a salvaguarda e valorização do meio ambiente e dos recursos presentes, com a 

manutenção dos usos e actividades existentes e o enquadramento dos novos projectos promotores de 

desenvolvimento para aquela área. 

A área de intervenção do POAAP integra os planos de água das albufeiras do Alqueva e Pedrógão, 

as ilhas e uma faixa de protecção terrestre com a largura de 500 m, medida na horizontal a partir do 

nível de pleno armazenamento, respectivamente, 152 m para a albufeira do Alqueva e 84,8 m para a 
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albufeira de Pedrógão. Deste modo, abrange apenas uma pequena parte da área estudada em 

correspondência com a albufeira de Pedrógão. 

Conforme se pode observar na Figura 6-76 a área de estudo do Emparcelamento dos Coutos de 

Moura encontra-se classificada como Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, 

encontrando-se também áreas classificadas como “domínio hídrico – leitos e margens dos cursos de 

água (10 m)”. A envolvente de 200 m à área de emparcelamento abrange ainda áreas classificadas 

como “domínio hídrico – leitos e margens das albufeiras (30 m).” 

 

 

 

 

Figura 6-76 – Enquadramento da área de estudo do Emparcelamento dos Coutos de Moura no Plano 
de Ordenamento das Albufeiras do Alqueva e Pedrógão (extracto da Planta de Condicionamentos). 
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Figura 6-77 – Enquadramento da área de estudo do Emparcelamento dos Coutos de Moura no Plano 
de Ordenamento das Albufeiras do Alqueva e Pedrógão (extracto da Planta de Síntese). 

Conforme se pode observar na Figura 6-77, a área em estudo para o Emparcelamento dos Coutos 

de Moura encontra-se incluída nas “Áreas de especial interesse cultural”, abrangendo a faixa 

envolvente dos 200 m à área de Emparcelamento, para além da classe mencionada áreas 

classificadas como “Zonas de navegação restrita”. Existem ainda, assinaladas na área que irá ser 

sujeita a Emparcelamento, duas ocorrências de património cultural (277 e 279).  
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Relativamente à Área de especial interesse cultural o Regulamento do Plano de Ordenamento das 

Albufeiras do Alqueva e Pedrógão (Resolução do Concelho de Ministros n.º 94/2006, de 4 de Agosto) 

refere o seguinte: 

1 - Qualquer intervenção nas áreas de especial interesse cultural terá em consideração os seguintes 

objectivos: 

− Salvaguardar o património cultural e ambiental existente, identificando as áreas a proteger e as 

áreas passíveis de visitação; 

− Valorizar a qualidade do biótopo, através de acções de controlo das plantas infestantes e da 

promoção e recuperação espontânea da vegetação, favorecendo os processos sucessionais 

progressivos; 

− Manutenção das práticas agrícolas e florestais tradicionais, incentivando a introdução da 

agricultura biológica; 

− Confinar as áreas de acesso público aos percursos interpretativos de visitação e aos 

equipamentos de apoio. 

2 - Nas áreas de especial interesse cultural são interditos os seguintes actos e actividades: 

− Abate de árvores autóctones, excepto em medidas fitossanitárias justificadas ou que respondam 

a um plano de gestão específico; 

− Plantação de espécies não indígenas, nos termos da legislação; 

− Aplicação de efluentes da pecuária ou de lamas; 

− Competições desportivas; 

− Uso do fogo para gestão de pastagens ou prevenção de incêndios, excepto quando decorrentes 

das situações previstas na legislação específica; 

− Acções de limpeza de material vegetal, excepto as estritamente necessárias à correcta 

drenagem dos cursos de água e à protecção das edificações, as decorrentes dos respectivos 

planos de gestão específicos ou as previstas nas normas relativas às boas condições agrícolas 

e ambientais, nos termos da legislação. 

Relativamente as ocorrências patrimoniais o Artigo n.º 9 do Resolução do Concelho de Ministros n.º 

94/2006, de 4 de Agosto refere que: 
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1 -  “A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos na área abrangida pelo POAAP obriga à 

suspensão imediata dos trabalhos no local e também à sua imediata comunicação aos 

organismos competentes, em conformidade com as disposições legais aplicáveis; 

2 -  Quaisquer projectos de intervenção territorial ou obras que impliquem modificação do solo e que 

possam interferir com sítios arqueológicos listados no anexo I ficam sujeitos a parecer prévio da 

entidade competente com vista ao eventual estabelecimento de medidas preventivas 

adequadas. 

3 -  As obras, incluindo as de conservação e de reabilitação, nos imóveis de interesse arquitectónico 

ou etnográfico, constantes do anexo I terão em conta a sua mais-valia cultural e ficam 

condicionadas ao cumprimento das disposições constantes no presente Regulamento, bem 

como do parecer das entidades competentes.” 

No Quadro 6.61 são listadas as ocorrências identificadas na área que irá ser sujeita a 

Emparcelamento. 

Quadro 6.61 – Listagem das ocorrências na área de Emparcelamento identificadas no Plano de 
Ordenamento das Albufeiras do Alqueva e Pedrógão. 

Área de Estudo Nº Freguesia Tipologia Avaliação Designação Tipo de 

Sítio 

Período 

Zona de 

Emparcelamento 

277 São João Baptista Arqueológico Médio Ponto de Mourão Habitat Romano 

279 São João Baptista Arqueológico Médio 
Quinta da 

Esperança 
Habitat Romano 

Envolvente de 

200 m 

175 São João Baptista Arquitectónico Elevado 
Atalaia do Porto de 

Mourão 
Atalaia 

Medieval/ 

Moderno 

179 São João Baptista Arquitectónico Elevado 
Moinho da Horta 

da Vargem 
Moinho Moderno 

180 São João Baptista Arquitectónico Elevado 
Moinho do Porto de 

Mourão 
Moinho Moderno 

275 São João Baptista Arqueológico Médio Vargem 
Mancha de 

Ocupação 
Paleolítico 

276 São João Baptista Arqueológico Médio Porto de Mourão 1 Habitat 
Neolítico/ 

Calcolítico 

6.10.8. Programa Específico de Desenvolvimento Integrado da Zona do Alqueva (PEDIZA) 

O PEDIZA foi aprovado em 28 de Julho de 1997 pela Comissão Europeia, no âmbito do Quadro 

Comunitário de Apoio II (QCA II). Este plano tem um âmbito sub-regional, que abrange cerca de um 

terço do Alentejo, com cerca de 216 000 habitantes e com incidência em múltiplos domínios de 

intervenção, como sejam a construção da barragem e da central hidroeléctrica de Alqueva, as 
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respectivas compensações ambientais e sócio-económicas, a alteração do modelo agrícola, a 

dinamização do tecido económico regional e a formação profissional. 

Ao abrigo do III Quadro Comunitário de Apoio foi aprovado o Programa Operacional Regional do 

Alentejo, no qual, no âmbito do Eixo Prioritário IV – Desenvolvimento Integrado da Zona de Alqueva 

(PEDIZA II), se integra a medida n.º 4 - “Desenvolvimento agrícola rural”, que tem como objectivo 

dinamizar e apoiar um novo modelo de desenvolvimento agrícola na zona de influência do 

empreendimento de fins múltiplos do Alqueva. 

O eixo e a medida, atrás referidos, pretendem garantir a continuidade de intervenções iniciadas no 

âmbito do PEDIZA, nomeadamente no que se refere à consolidação e ao desenvolvimento do Centro 

Operativo e de Tecnologia do Regadio e à realização de acções de experimentação e demonstração 

de novas práticas culturais e de utilização de novas tecnologias. 

A medida “Desenvolvimento agrícola e rural” integra as acções “Construção da rede secundária de 

rega associada ao Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA)” e “Dinamização do novo 

modelo de desenvolvimento agrícola e rural associado ao Empreendimento de Fins Múltiplos de 

Alqueva”. 

São objectivos fundamentais do PEDIZA os seguintes: 

− Promover a construção do EFMA, constituindo uma reserva estratégica de água na região do 

Alentejo; 

− Maximizar as sinergias que a sua construção irá gerar e potenciar o seu aproveitamento para o 

desenvolvimento da zona afectada pelo regolfo da albufeira e da zona abrangida pela rede de 

rega; 

− Criar condições favoráveis a uma progressiva alteração do modelo cultural agrícola, com a 

consequente substituição de produções de sequeiro por produções de regadio; 

− Maximizar e compensar os impactes negativos e valorizar os impactes positivos decorrentes da 

construção do EFMA; 

− Promover um correcto ordenamento do território, nomeadamente no domínio das infra-

estruturas e do património natural e constituído, contribuindo simultaneamente para a 

valorização das condições existentes; 

− Reforçar e fomentar a aproximação das instituições dos dois lados da fronteira, maximizando os 

efeitos benéficos da cooperação transfronteiriça, designadamente no que se refere à qualidade 

da água e à sua utilização. 
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6.10.9. Síntese 

A área de estudo para o Emparcelamento dos Coutos de Moura encontra-se previsto no âmbito dos 

planos de ordenamento e desenvolvimento regionais, nomeadamente no PROT Alentejo, no PNPOT e 

no PEDIZA, pelo facto de se enquadrar numa área prevista no EFMA. 

A área em estudo para o Emparcelamento dos Coutos de Moura encontra-se incluída nas “Áreas de 

especial interesse cultural” delimitadas no âmbito do POAAP, sendo que as intervenções previstas 

implementar com o projecto de emparcelamento vão ao encontro ao estabelecido nesse plano. 

A melhoria da rede de drenagem prevista na implementação do Projecto de Emparcelamento dos 

Coutos de Moura enquadra-se nos objectivos delineados no PBH do Rio Guadiana. 

Pela leitura da Planta de ordenamento do PDM de Moura verifica-se que a área de estudo 

encontra-se incluída essencialmente em três Classes de Espaço: Espaços Agrícolas, Espaços Agro-

silvo-pastoris e Espaços Culturais e Naturais. 

A área encontra-se classificada quase na totalidade como REN e parcialmente como RAN. 

Apesar das restrições impostas, o Decreto-Lei n.º 21-A/98 de 6 de Fevereiro cria um regime 

especial às expropriações necessárias à realização do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, 

onde parte da área do projecto em análise se integra, aos bens e ao domínio a afectar a este 

Empreendimento e às acções específicas de execução do projecto. Assim, são autorizadas as acções 

relacionadas com a execução do empreendimento, nomeadamente acessos, vias de comunicação, 

aterros, escavações, entre outras, incluindo nas áreas de RAN e REN. 

6.11. Agrossistemas 

6.11.1. Considerações gerais 

O projecto em apreço irá desenvolver-se em duas freguesias, pertencentes ao concelho de Moura, 

que se insere na sub-região do Baixo Alentejo (NUT III) e na região Alentejo (NUT II). 

A informação de base utilizada na caracterização social e económica e na componente de 

Agrossistemas, é proveniente de informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística 

(INE), em particular no que respeita aos dados compilados nos Anuários Estatísticos Regionais, nos 

Recenseamentos Gerais da População e da Habitação e no Recenseamento Geral Agrícola, assim 

como no levantamento de campo efectuado. 

6.11.2. Caracterização do sector agrícola 

A caracterização do sector agrícola aqui desenvolvida baseia-se na informação proveniente das 

seguintes fontes: 
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− Recenseamento Geral Agrícola de 1999 – Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 

− Recenseamento Geral Agrícola de 2009, Análise dos Principais Resultados – Instituto Nacional 

de Estatística, I.P.; 

− Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2011 - Instituto Nacional de Estatística, I.P.; 

− Estudo Prévio de Emparcelamento Rural dos Coutos de Moura - EUROTEAM, 2006; 

− Projecto de Reconversão do Olival do Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura – 

Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, 2º Relatório, Novembro de 2011; 

− Levantamento de Campo Efectuado. 

Salienta-se que os principais resultados do Recenseamento Geral Agrícola de 2009 encontram-se 

disponíveis somente ao nível das regiões.  

Com esta caracterização pretende-se descrever a situação das explorações agrícolas, os principais 

sistemas de produção praticados e as características dos agricultores na zona em estudo. 

No “Estudo de Avaliação de Impacte Sócio-Económico da Componente Hidroagrícola do Alqueva” 

foram considerados como indicadores de caracterização social das explorações agrícolas: 

− O indicador de envelhecimento do tecido empresarial agrícola; 

− O indicador de qualificação do tecido empresarial agrícola; 

− O indicador de pluriactividade do tecido empresarial agrícola; 

− O indicador de plurrirendimento do tecido empresarial agrícola. 

Verificou-se que: 

− o envelhecimento dos produtores na área beneficiada pelo EFMA é inferior à do Alentejo, mas 

bastante superior à média do Continente, o que demonstra a idade avançada da estrutura 

empresarial da região (em média, existem 7,2 vezes mais produtores com mais de 65 anos do 

que com menos de 34 anos); 

− o grau de qualificação dos produtores agrícolas é ligeiramente superior ao valor apresentado 

para a região do Alentejo e para o Continente; 

− os produtores agrícolas na zona beneficiada estão bastante mais dependentes da actividade 

agrícola do que na região do Alentejo e Continente; embora o número de produtores com 

pluriactividade na zona beneficiada seja equivalente ao da zona do Alentejo, apresenta valores 
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bastante inferiores aos dos Continente; relativamente ao indicador de plurirrendimento, este é 

inferior para os produtores da zona beneficiada. 

É em torno da agricultura que se organiza o grosso da produção industrial e do comércio na região 

de Moura. 

De acordo com os dados do Recenseamento Geral Agrícola (RGA) de 1999 no concelho de Moura 

existiam cerca de 1581 explorações, das quais 348 encontram-se na área geográfica das freguesias 

de São João Baptista e Santo Agostinho, como se pode observar no Quadro 6.62.  

Quadro 6.62 – Explorações segundo a utilização da terra (INE, RGA-1999). 

Parâmetro 
Baixo Alentejo MOURA São João Baptista Santo 

Agostinho 
Expl. 
(N.º) 

Área 
(ha) 

Expl. 
(N.º) 

Área 
(ha) 

Expl. 
(N.º) 

Área 
(ha) 

Expl. 
(N.º) 

Área 
(ha) 

Explorações 9 846 673 362 1 581 76 973 108 8 727 240 10 979 

Superfície Agrícola Utilizada 

(SAU) 
9 467 612 540 1 544 69 118 107 8 459 239 10 538 

Matas e florestas sem 

culturas sob-coberto 
943 47 932 56 7351 5 206 4 394 

Superfície agrícola não 

utilizada 
403 4242 14 32 2 - - - 

Outras superfícies 6 980 8 653 918 473 84 61 148 47 

A maior parte da superfície destas explorações corresponde a Superfície Agrícola Utilizada (SAU) 

cerca de 91,0%, 89,8%, 96,9% e 96,0%, respectivamente para o Baixo Alentejo, concelho de Moura e 

freguesias de São João Baptista e Santo Agostinho.  

No entanto, a área total média das explorações no concelho de Moura (48,7 ha) é inferior à área da 

sub-região onde se encontra inserida, o Baixo Alentejo (68,4 ha), apresentando a freguesia de São 

João Baptista um valor superior ao do concelho (80,8 ha), enquanto que a freguesia de Santo 

Agostinho apresenta um valor semelhante ao concelho de Moura (45,8 ha). 

A dimensão das explorações é muito variável consoante a região. Os dados do Recenseamento 

Geral Agrícola (RGA) de 1999, referem que as explorações com 100 ou mais hectares de SAU 

representam 1,4% do total, das quais 76,8% se situam na região do Alentejo, e detêm 52,7% da SAU 

total. A publicação do Recenseamento Agrícola 2009, Análise dos principais resultados (INE, I.P., 

2011), refere que, actualmente, no Alentejo existem apenas 10% das explorações que, no entanto, 

exploram 53% da Superfície Agrícola Utilizada (SAU). 

A nível da sub-região do Baixo Alentejo verificou-se um ligeiro decréscimo do n.º de explorações de 

1999 para 2009 (Quadro 6.63), observando-se ao nível do concelho de Moura o oposto. Já ao nível da 

SAU (constituída pelas terras aráveis – limpas e sub-coberto de matas e florestas), culturas 

permanentes, pastagens permanentes e horta familiar) observou-se um acréscimo em relação ao 
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número e área de SAU quer a nível da sub-região do Baixo Alentejo, quer a nível do concelho de 

Moura. 

Quadro 6.63– Número de explorações e SAU, por região e concelho da área de estudo – Variação 
1999-2009 (Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2011 - Instituto Nacional de Estatística, I.P.). 

Sub-Região 

Concelho 

Explorações SAU Taxa de Variação 1999-2009 (%) 

N.º Área (ha) N.º Área (ha) 
Explorações SAU 

N.º Área (ha) N.º Área (ha) 

Baixo Alentejo 9 735 718 696 9 558 646 845 -1,1 6,3 1,0 5,3 

   Moura 1 659 85 587 1 645 73 022 4,7 10,1 6,1 5,3 

Analisando a estrutura das explorações agrícolas, nomeadamente no que se refere ao número de 

blocos que compõem a exploração, pode-se verificar através dos valores apresentados no Quadro 

6.64, que o número médio de blocos que compunham as explorações no concelho de Moura era de 

4,01, sendo de 3,19 na freguesia de São João Baptista e de 3,57 na freguesia de Santo Agostinho. 

Quadro 6.64 – Superfície Agrícola Utilizada (INE, RGA-1999 e Anuário Estatístico da Região Alentejo, 
2011 - Instituto Nacional de Estatística, I.P.). 

Parâmetro 

Baixo 

Alentejo 
Moura 

São João 

Baptista 

Santo 

Agostinho 

1999 2009 1999 2009 1999 1999 

SAU por exploração (ha/exploração) 62,21 66,45 43,72 44,01 78,32 43,91 

Blocos de SAU por exploração (n.º/exploração) 3,37 - 4,01 - 3,19 3,57 

No Alentejo, a alteração do regime de ajudas no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC) 

implementada em 2005, que substituiu total ou parcialmente o apoio directo pelo Regime de 

Pagamento Único (RPU), desligando assim as ajudas da produção, contribuiu para a extensificação 

dos sistemas produtivos mas não levou ao abandono das terras agrícolas (Recenseamento Agrícola 

2009, Análise dos Principais Resultados. INE, I.P., 2011). 

O desaparecimento acentuado das pequenas explorações, explicado em parte pela absorção das 

respectivas superfícies pelas explorações de maior dimensão, traduziu-se num aumento da SAU 

média por exploração de 1999 para 2009. A dimensão média das explorações apresenta, como é 

sabido, uma grande variabilidade regional, ultrapassando os 61 hectares de SAU no Alentejo, cerca de 

cinco vezes superior à média nacional (Recenseamento Agrícola 2009, Análise dos Principais 

Resultados. INE, I.P., 2011). 

Assim, verifica-se que relativamente a 1999 no Alentejo registou-se um aumento de mais de 47 mil 

hectares na superfície total das explorações agrícolas. O aumento da superfície verificado nas 

explorações agrícolas no Alentejo reforçou ainda mais a posição de destaque que esta região detinha 

na superfície agrícola total do país. De facto, 81% da área geográfica do Alentejo está integrada em 
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explorações agrícolas (Recenseamento Agrícola 2009, Análise dos Principais Resultados. INE, I.P., 

2011). 

Quer a nível da sub-região do Baixo Alentejo, quer a nível do concelho de Moura, em 2009, a 

ocupação cultural incidia sobretudo nos prados e pastagens permanentes, correspondendo 

essencialmente a montados mistos de sobreiros e azinheiras (Quadro 6.65). No entanto, ao contrário 

do que se passa a nível do Baixo Alentejo, no concelho de Moura as áreas ocupadas com Culturas 

permanentes (cerca de 28,4%) representam a segunda maior área de ocupação cultural. 

Quadro 6.65 – Explorações por região e concelho da área de estudo, segundo a utilização da SAU, 
2009 (Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2011 - Instituto Nacional de Estatística, I.P.). 

Sub-Região 
Concelho 

Superfície agrícola 
utilizada Terra arável Horta familiar 

Culturas 
permanentes 

Prados e pastagens 
permanentes 

Expl. 
(N.º) 

Área (ha) Expl. 
(N.º) 

Área (ha) Expl. 
(N.º) 

Área 
(ha) 

Expl. 
(N.º) 

Área 
(ha) 

Expl. 
(N.º) 

Área (ha) 

Baixo 
Alentejo 9 558 646 845 5 308 278 035 2 212 365 6 257 87 451 3 344 280 994 

Moura 1 645 73 022 703 13 909 174 26 1 477 20 748 376 38 339 

A nível das freguesias abrangidas e relativamente à ocupação cultural, ela incidia sobretudo nos 

prados e pastagens permanentes (cerca de 29,5%) e no Olival (cerca de 22,0%) na freguesia de São 

João Baptista, sendo o Olival (cerca de 38,5%) já a ocupação cultural mais importante a nível da 

freguesia de Santo Agostinho (Quadro 6.66). 

Os cereais para grão têm ainda alguma importância a nível das freguesias abrangidas, 

representando cerca de 16,0% e 15,5% da ocupação cultural, respectivamente para as freguesias de 

São João Baptista e Santo Agostinho. A cultura da vinha praticamente não tem expressão nas 

freguesias abrangidas (0,1% na freguesia de São João Baptista e 1,3% na freguesia de Santo 

António) (Quadro 6.66). 

Quadro 6.66 – Uso e Ocupação do Solo (INE, RGA-1999). 

Cultura 

Baixo Alentejo MOURA São João Baptista Santo Agostinho 

Expl. 

(N.º) 
Área (ha) 

Expl. 

(N.º) 
Área (ha) 

Expl. 

(N.º) 

Área 

(ha) 

Expl. 

(N.º) 

Área 

(ha) 

Cereais para grão 4 347 150 301 512 105 05 34 1 355 109 1 650 

Leguminosas secas para grão 383 3 282 32 184 1 - 7 30 

Prados temporários e culturas 

forrageiras 
1 675 31 556 175 3542 14 784 17 633 

Batata 39 28 1 - 1 - - - 

Culturas industriais 1 639 39 385 102 1866 11 378 42 411 

Culturas hortícolas extensivas 643 3 631 145 1041 8 111 24 203 

Culturas hortícolas intensivas 215 153 19 14 3 4 4 2 

Flores e plantas ornamentais 10 4 1 - - - 1 - 

Pousio 4 061 140 059 592 8 285 28 1 411 81 1 420 
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Cultura 

Baixo Alentejo MOURA São João Baptista Santo Agostinho 

Expl. 

(N.º) 
Área (ha) 

Expl. 

(N.º) 
Área (ha) 

Expl. 

(N.º) 

Área 

(ha) 

Expl. 

(N.º) 

Área 

(ha) 

Horta familiar 1723 201 72 8 2 - 7 1 

Frutos frescos 427 1015 170 610 15 27 95 371 

Citrinos 705 615 56 54 18 32 20 17 

Frutos sub-tropicais 2 - - - - - - - 

Frutos secos 174 1083 15 13 7 3 4 4 

Olival 5715 50 393 1 392 15 924 96 1 869 210 4 100 

Vinha 812 4 212 289 869 3 9 5 138 

Viveiros 8 15 - - - - - - 

Prados e pastagens permanentes 2740 197 644 278 26 893 18 2 502 23 1 664 

* Corresponde ao total da superfície agrícola utilizada. 

Segundo a publicação do Recenseamento Agrícola 2009 (INE,I.P., 2011), as explorações 

especializadas em olivicultura marcam grande presença em Trás-os-Montes e no Ribatejo e Oeste 

mas é na Beira Interior e no Alentejo onde assumem maior representatividade. É ainda referido que no 

Alentejo a orientação dominante é a olivicultura, com 29% das explorações, seguindo-se a 

especialização em herbívoros (23%). Os sistemas arvenses extensivos de sequeiro, indissociáveis da 

paisagem alentejana, são geralmente efectuados em grandes superfícies e combinados com outras 

produções, o que justifica o facto de apenas 5% das explorações da região serem especializadas em 

cereais, plantas oleaginosas e proteaginosas (Recenseamento Agrícola 2009, Análise dos Principais 

Resultados. INE, I.P., 2011). 

A referida publicação salienta o facto que “a ocupação cultural alterou-se profundamente nos 

últimos dez anos (1999-2009), com a diminuição das terras aráveis e o aumento, em termos absolutos 

e relativos, das superfícies das pastagens e prados permanentes, que ocupam praticamente metade 

da SAU do País. As causas mais prováveis para esta alteração, para além da volatilidade do mercado 

das culturas arvenses (particularmente dos cereais) e da escalada dos preços dos meios de produção 

ao longo da última década, prendem-se com a gradual desprotecção do mercado das culturas 

arvenses, e que culminou com as profundas revisões na política agrícola da União Europeia 

decorrentes da reforma da PAC de 2003. Esta revisão intercalar estabeleceu as regras para uma 

agricultura sustentável na Europa, com preocupações quer ao nível da segurança alimentar e do 

respeito pelo ambiente, quer ao nível da estabilização do rendimento dos produtores agrícolas, 

nomeadamente com o desligamento das ajudas da produção e a aplicação, a partir de 2005, do 

regime de pagamento único - RPU (a maioria dos subsídios passou a ser pago independentemente do 

volume de produção). Este regime serviu de desincentivo à exploração de terrenos pouco adequados 

à produção de culturas temporárias, especialmente os cereais (cultivados nesses terrenos enquanto 

os subsídios estiveram ligados à produção), com um claro impacto na superfície de terras aráveis, 

convertida, em particular no Alentejo, em pastagens e prados permanentes. Esta mudança foi ainda 

mais impulsionada pela promoção de políticas nacionais e comunitárias que tornaram o sector da 
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pecuária extensiva mais atractivo que o das culturas arvenses, nomeadamente com os prémios às 

vacas em aleitamento, com a atribuição de novos direitos ao prémio às vacas aleitantes e com a 

manutenção deste prémio ligado à actividade” (Recenseamento Agrícola 2009, Análise dos Principais 

Resultados. INE, I.P., 2011). 

Quadro 6.67 – Explorações agrícolas com culturas temporárias (N.º) por Localização geográfica 
(NUTS - 2002) e Tipo (culturas temporárias); Decenal (INE, Recenseamento agrícola - séries 

históricas – Período de Referência dos dados 2009). 

Parâmetro 
Baixo Alentejo 

Expl. (N.º) 

MOURA 

Expl. (N.º) 

São João Baptista 

Expl. (N.º) 

Santo Agostinho 

Expl. (N.º) 

Cereais para grão 2 669 286 14 83 

Leguminosas secas para grão 361 18 - 2 

Prados temporários 83 6 - 1 

Culturas forrageiras 1 690 229 13 21 

Batata 20 1 1 - 

Beterraba sacarina - - - - 

Culturas industriais 887 45 - 20 

Culturas hortícolas 236 36 3 10 

Flores e plantas ornamentais 7 1 1 - 

Outras culturas temporárias 1 - - - 

No Alentejo, região que actualmente cultiva mais de metade da área de cereais e a quase 

totalidade da área de culturas industriais do país, as reduções (de 1999 para 2009) foram muito 

expressivas: perda de 145 mil hectares de cereais para grão em cultura principal (-45%) e redução de 

43 mil hectares de culturas industriais (-65%), essencialmente de girassol (-26 mil hectares) e linho 

oleaginoso (-15 mil hectares), cultura que deixou de ter qualquer significado (Recenseamento Agrícola 

2009, Análise dos Principais Resultados. INE, I.P., 2011). 

Segundo a publicação do Recenseamento Agrícola 2009 (Recenseamento Agrícola 2009, Análise 

dos Principais Resultados. INE, I.P., 2011), o Alentejo é a principal região olivícola, com 49% da área 

de olivais. A plantação intensiva e super-intensiva, com densidades médias superiores a 300 árvores 

por hectare, já ocupa 9% da superfície de olival para azeite, particularmente concentrada no Alentejo 

(79%), região onde esta cultura ocupa estrategicamente um lugar de destaque no aproveitamento dos 

novos empreendimentos hidroagrícolas que aí surgiram ao longo da última década. Nesta região, os 

olivais com densidades superiores a 300 árvores por hectare são detidos principalmente por empresas 

agrícolas constituídas sob a forma jurídica de sociedade, que exploram 21 mil dos 24,5 mil hectares 

destes olivais. 

O Alentejo é a região que concentra a maior área de prados e pastagens permanentes, cerca de 

63% do total nacional. Nesta região, as superfícies sob-coberto de matas e florestas (essencialmente 

montados de sobro e azinho) têm um peso relativo muito considerável (60%). 
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Segundo os dados do Recenseamento Geral Agrícola (RGA) de 1999, em termos regionais, a 

forma de exploração por conta própria é mais utilizada na sub-região do Baixo Alentejo, com cerca de 

66,3% da área da SAU, sendo essa percentagem, ainda mais elevada ao nível do concelho de Moura 

(cerca de 68,5 da área da SAU) (Quadro 6.68). Salienta-se que apesar da forma de exploração por 

conta própria ao nível das freguesias ser também a mais utilizada, a área da SAU arrendada rondava 

os 20,3% na freguesia de São João Baptista subindo este valor para cerca de 48% na freguesia de 

Santo Agostinho. 

Quadro 6.68 – Superfície Agrícola Utilizada por Forma de Exploração (INE, RGA-1999). 

Superfície 
Baixo Alentejo MOURA São João Baptista Santo Agostinho 

Expl. 
(N.º) 

Área (ha) Expl. 
(N.º) 

Área (ha) Expl. 
(N.º) 

Área (ha) Expl. 
(N.º) 

Área (ha) 

Superfície agrícola utilizada 

(SAU) 
9 467 612 535 1 544 69 118 107 8 459 239 10 538 

Superfície agrícola utilizada 

(SAU) - Por conta própria 
8 457 406 395 1 373 47 352 102 6 741 138 5 482 

Superfície agrícola utilizada 

(SAU) - Arrendamento 
2 263 191 620 355 21 718 13 1 718 123 5 056 

Superfície agrícola utilizada 

(SAU) - Outras formas 
398 14520 8 48 - - - - 

De 1999 para 2009, verificou-se um aumento da percentagem de exploração por ponta própria, 

quer a nível da sub-região do Baixo Alentejo, quer a nível do concelho de Moura, cifrando-se em 

68,5% e 76,9% da área da SAU, respectivamente para a sub-região do Baixo Alentejo e concelho de 

Moura (Quadro 6.69). 

Quadro 6.69 – Explorações por região e concelho da área de estudo, segundo a natureza jurídica e a 
forma de exploração, 2009 (Anuário Estatístico da Região Alentejo, 2011 - Instituto Nacional de 

Estatística, I.P.). 

Sub-Região 
Concelho 

Total 

Natureza jurídica Forma de exploração da superfície agrícola utilizada 

das quais 

Total 

das quais 

Produtor 
singular 

Sociedade Conta própria Arrendamento 

N.º ha N.º ha N.º ha N.º ha N.º ha N.º ha 

Baixo 
Alentejo  9 735  718 696  8 933  473 053   763  228 869  9 558  646 845  8 496  443 072  1 749  172 132 

Moura  1 659  85 587  1 550  51 640   103  25 412  1 645  73 022  1 502  56 186   263  15 755 

A nível da repartição das explorações segundo a natureza jurídica do produtor, os valores 

apresentados no Quadro 6.70 revelam existir um forte predomínio das explorações familiares 

(produtor singular autónomo), representando cerca de 85,2%, 86,5%, 77,8% e 69,2%, 

respectivamente para a sub-região do Baixo Alentejo, concelho de Moura e freguesias de São João 

Baptista e de Santo Agostinho. 
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As explorações empresariais (produtor singular empresário) representam cerca de 17,6% na 

freguesia de São João Baptista representando as sociedades cerca de 4,6%, apresentando os 

restantes tipos de exploração expressão nula. Já a nível da freguesia de Santo Agostinho as 

explorações empresariais representam cerca de 27,9% e as sociedades cerca de 2,9%.  

Quadro 6.70 – Repartição das Explorações Segundo a Natureza Jurídica (INE, RGA-1999). 

Parâmetro 

Baixo Alentejo MOURA São João Baptista Santo Agostinho 

Expl. (N.º) 
Área 

(ha) 
Expl. (N.º) 

Área 

(ha) 

Expl. 

(N.º) 

Área 

(ha) 

Expl. 

(N.º) 
Área (ha) 

Explorações 9 846 673 362 1581 76 973 108 8 727 240 10 979 

Produtor singular autónomo 8 389 299 156 1368 25 679 84 1 508 166 4 802 

Produtor singular 

empresário 
1 082 230 692 181 31 166 19 5 737 67 3 955 

Sociedades 342 124 870 28 11 477 5 1 482 7 2 222 

Estado e pessoas públicas 19 14 593 4 8 651 - - - - 

Outras 14 4 051 - - - - - - 

O Recenseamento Geral Agrícola de 2009 confirma que os responsáveis jurídicos e económicos 

das explorações agrícolas são esmagadoramente produtores singulares (91,7% na sub-região do 

Baixo Alentejo e 93,4% no concelho de Moura), sendo estes maioritariamente autónomos, o que 

significa que utilizam principalmente mão-de-obra familiar (Quadro 6.69). 

6.11.3. População Agrícola 

A maior parte dos produtores agrícolas individuais são do sexo masculino e como se pode observar 

no Quadro 6.71, a maior parte dos produtores, concentra-se no escalão etário de 65 anos ou mais na 

sub-região do Baixo Alentejo (cerca de 46,8%) e no concelho de Moura (cerca de 45,7%). Verifica-se 

que, à semelhança do referido no retracto demográfico da região, que o envelhecimento da população 

em geral, e no caso presente da população agrícola, é um aspecto marcante da região em estudo. 

Só uma percentagem reduzida dos produtores se encontra no escalão etário dos mais de 25 anos e 

menos de 44 anos, cerca de 11,7% e 13,8% respectivamente para as freguesias de São João Baptista 

e Santo Agostinho. 

Quadro 6.71 – Produtores agrícolas singulares (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2001) e 
Grupo etário; Decenal - INE, Recenseamento agrícola - séries históricas. 

Localização geográfica 
(NUTS - 2001) 

Produtores agrícolas singulares (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2001) e Grupo 
etário; Decenal (Período de referência dos dados – 2009) 

Total 
15 - 24 
anos 

25 - 34 
anos 

35 - 44 
anos 

45 - 54 
anos 

55 - 64 
anos 

65 e mais 
anos 

N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º 
Baixo Alentejo 8 933 27 297 839 1 612 1 975 4 183 
Moura 1 550 3 36 121 281 401 708 

Moura (Santo Agostinho) 210 - 7 22 52 61 68 
Moura (São João Baptista) 111 - 2 11 18 33 47 
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Verifica-se uma maior concentração do Tipo de mão-de-obra agrícola familiar, cerca de 79,6% na 

Região do Alentejo e cerca de 87,2% no concelho de Moura (Quadro 6.72). 

Somente uma percentagem muito pequena dos agricultores se dedica a tempo inteiro ao trabalho 

agrícola conforme se pode observar no Quadro 6.72. 

Quadro 6.72 – Mão-de-obra agrícola (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002), Tipo de mão-de-
obra e Regime de duração de trabalho; Decenal - INE, Recenseamento agrícola - séries históricas. 

Localização 
geográfica 
(NUTS - 
2002) 

Mão-de-obra agrícola (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002), Tipo de mão-de-obra e Regime 
de duração de trabalho; Decenal 

Período de referência dos dados - 2009 
Tipo de mão-de-obra 

Mão-de-obra agrícola total Mão-de-obra agrícola familiar Mão-de-obra agrícola não familiar 

Regime de duração de trabalho 

Total Tempo 
completo 

Tempo 
parcial 

Total Tempo 
completo 

Tempo 
parcial 

Total Tempo 
completo 

Tempo 
parcial 

N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  

Baixo 
Alentejo 20 746 4 117 16 629 16 513 1 527 14 986 4 233 2 590 1 643 

Moura 3 310 388 2 922 2 885 122 2 763 425 266 159 

Relativamente ao nível de instrução da população agrícola familiar verifica-se um predomínio dos 

graus de escolaridade mais baixos, como se pode observar no Quadro 6.73. Cerca de 79,4% e 81,6%, 

respectivamente para a sub-região Baixo Alentejo e concelho de Moura, dos produtores agrícolas têm 

nenhum grau de ensino ou só possuem o ensino básico. Só uma pequena percentagem de produtores 

agrícolas possui grau de escolaridade superior, cerca de 9,3% na sub-região do Baixo Alentejo e 8,3% 

no concelho de Moura. 

 Quadro 6.73 – População agrícola familiar (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2001) por nível 

de escolaridade; Decenal - INE, Recenseamento agrícola - séries históricas. 

Localização 
geográfica (NUTS 
- 2001) 

População agrícola familiar (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2001) por 
nível de escolaridade; Decenal 

Período de referência dos dados - 2009 

Nível de escolaridade 

Total Nenhum Básico Secundário/Pós-
secundário 

Superior 

N.º  N.º  N.º  N.º  N.º  

Baixo Alentejo 22 484 4 569 13 293 2 520 2 102 

Moura 3 869 795 2 362 392 320 

Pela análise do Quadro 6.74 verifica-se que a maior parte do rendimento do agregado doméstico é 

proveniente de origem exterior à exploração, quer ao nível da sub-região em estudo, quer ao nível do 

concelho de Moura. 
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Quadro 6.74 – Explorações agrícolas (N.º) por Localização geográfica (Região agrária/ Ilha) e Fonte 
de rendimento do agregado doméstico; Decenal - INE, Recenseamento agrícola - séries históricas. 

Localização geográfica (Região 
agrária/ Ilha) 

Explorações agrícolas (N.º) por Localização geográfica (Região agrária/ 
Ilha) e Fonte de rendimento do agregado doméstico; Decenal 

Período de referência dos dados - 2009 

Fonte de rendimento do agregado doméstico 

Total 
Exclusivamente 

da actividade 
da exploração 

Principalmente 
da actividade 
da exploração 

Principalmente de 
origem exterior à 

exploração 
N.º  N.º  N.º  N.º  

Baixo Alentejo 29 292 1 777 4 122 23 393 
Moura 1 550 113 231 1 206 

Conclui-se, face ao exposto anteriormente, que existe um duplo envelhecimento da população 

agrícola do concelho, situação que se reflecte negativamente no baixo nível de incorporação de 

conhecimentos técnicos e de gestão nas explorações agrícolas. 

6.11.4. Efectivos pecuários 

Com base nos valores apresentados no Quadro 6.75 verifica-se que a espécie pecuária com um 

maior número de explorações é a ovina ao nível da sub-região do Baixo Alentejo. Ao nível do concelho 

de Moura a espécie com maior número de explorações é a avícola, retomando-se o predomínio das 

explorações de ovinos ao nível das freguesias em estudo. 

A produção ovina é objecto de Indicação Geográfica (Borrego do Baixo Alentejo) ou de 

Denominação de Origem Protegida, no caso da produção bovina, particularmente da Carne 

Mertolenga e Alentejana. 

Existem ainda na área de estudo explorações onde se efectua a criação gado suíno em regime 

extensivo. 

Salienta-se a existência, na freguesia de São Agostinho de um número elevado de explorações 

dedicada à apicultura, com a produção de mel e produtos derivados. 

Quadro 6.75 – Efectivo animal (N.º) da exploração agrícola por Localização geográfica (NUTS - 2001) 

e Espécie animal; Decenal (INE, Recenseamento agrícola - séries históricas). 

Sub-Região 

Concelho 
Freguesia 

Período de referência dos dados- 2009 

Espécie animal 

Bovinos Suínos Ovinos Caprinos Equídeos Aves Coelhos 
Colmeias e 

cortiços 
povoados 

N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º 

Baixo Alentejo 124 184 101 072 401 464 34 485 3 024 88 415 458 15 991 

Moura 19 631 6 704 24 442 5 671 449 24 678 10 1 964 

Moura (Santo Agostinho) 1 753 104 4 046 513 44 209 --- --- 

Moura (São João Baptista) 1 763 772 2 194 61 60 839 8 1090 
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Segundo a publicação do Recenseamento Agrícola 2009 (INE,I.P., 2011), a produção bovina tem 

maior expressão no Alentejo, que conta com 39% do efectivo nacional, quase exclusivamente dirigido 

para a produção de carne, sendo que a concentração do efectivo bovino se dá nas grandes 

explorações (138,4 cabeças/exploração). 

A produção de ovinos é uma actividade que apresenta alguma concentração a nível regional. De 

facto, dos 2 220 mil ovinos presentes em 52 mil explorações, 49% localizam-se no Alentejo, em 

apenas 16% das unidades produtivas, sendo que a dimensão média do rebanho por exploração é de 

134,1 cabeças (RGA - INE,I.P., 2011). 

6.11.5. Equipamentos agrícolas 

De acordo com os dados do RGA 1999, o número médio de tractores por exploração era de 1,7%, 

1,4%, 1,8% e 1,3%, respectivamente para a sub-região do Baixo Alentejo, concelho de Moura e 

freguesias de São João Baptista e Santo Agostinho. 

Verificou-se um aumento do número de tractores existentes quer na sub-região do Baixo Alentejo, 

quer no concelho de Moura e freguesias em estudo. 

Verifica-se, ainda que nas freguesias de São João Baptista e Santo Agostinho encontram-se cerca 

de 24,7% dos tractores do concelho de Moura, o que se entende já que existe um elevado número de 

olivais do tipo fácil e intermédio com colheita mecanizada, sobretudo numa zona em que se assiste a 

uma progressiva reconversão dos olivais.  

Quadro 6.76 – Máquinas agrícolas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2001) e Tipo de 
máquinas agrícolas; Decenal (INE, Recenseamento agrícola - séries históricas). 

Localização geográfica 
(NUTS - 2001) 

Máquinas agrícolas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2001) e Tipo de máquinas 
agrícolas; Decenal 

Período de referência dos dados 
2009 

Tipo de máquinas agrícolas 
Total Tractores 

(de rodas e 
de rasto) 

Motocultivadores Motoenxadas 
(motofresas) 

Motoceifeiras 
(motogadanheiras) 

Ceifeiras-
debulhadoras 

N.º N.º N.º N.º N.º N.º 

Baixo Alentejo 9250 7924 261 255 74 736 

Moura 1358 1278 11 12 13 44 

Moura (Santo Agostinho) 225 210 1 1  13 

Moura (São João Baptista) 119 106 6 2 3 2 

Segundo a publicação do Recenseamento Agrícola 2009 (INE,I.P., 2011), o aumento da 

percentagem de explorações com tractor próprio na década de 1999-2009 foi generalizado. 
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6.11.6. Estrutura da Propriedade 

A estrutura da propriedade da área a beneficiar é típica do povoamento transtagano, 

caracterizando-se a área de Emparcelamento dos Coutos de Moura pelo predomínio de zonas de 

pequena propriedade. 

Nesta área tem-se assistido nos últimos anos a um aumento da área de olival, que está 

principalmente associado à reconversão do olival tradicional. Nos diversos reconhecimentos 

efectuados, observou-se que na maioria destas propriedades onde se tem feito a beneficiação para 

regadio, as infra-estruturas de rega que predominam são do tipo gota-a-gota. 

A beneficiação destes regadios é actualmente efectuada a partir de charcas/reservatórios e/ou a 

partir de furos. Refira-se que, nesta área o regadio ainda apresenta pouca expressão já que 

predominam extensas áreas de olival tradicional, algumas zonas onde se tem procedido ao 

adensamento dos olivais e culturas de sequeiro. 

A caracterização da estrutura da propriedade foi efectuada com base no cadastro fornecido pela 

EDIA.  

 

 
a) Panorâmica da Área de Emparcelamento a 

partir da Atalaia Magra. 

 
b) Olival regado existente junto à Quinta dos 

Frades, próximo do rio Ardila, no limite Norte da 
Área de Emparcelamento 

Na Figura 6-78 apresenta-se a estrutura predial na área do Perímetro de Emparcelamento dos 

Coutos de Moura podendo visualizar-se alguns dos aspectos anteriormente referidos e no Quadro 

6.77 apresenta-se a distribuição dos proprietários por escalão de número de prédios. 

Os dados disponíveis indicam que no perímetro de emparcelamento cada proprietário possui, em 

média, cerca de 6 ha, distribuídos aproximadamente por três prédios, valores que sugerem estar-se 

em presença de uma propriedade de dimensão média e relativamente fragmentada.  

Tratando-se de um Perímetro que está na envolvência da cidade de Moura, verifica-se que cerca de 

73,8% do perímetro de emparcelamento é ocupado por proprietários com três e mais prédios (26,8% 

do total de proprietários) e nesta área a dimensão média da propriedade é de 16,7 ha, dividida por 
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aproximadamente 7 prédios, o que evidencia, de forma mais nítida, a actual fragmentação da 

propriedade. 

Quadro 6.77 – Proprietários por escalões de número de prédios e de área no perímetro de 
emparcelamento. 

Classes 

de prédios 

Classes de área (ha) 
Total Comp Comp+Fu 

≤ 1 1 - 5 5 - 10 10 - 50 >50 

1 257 143 12 7 1 420 104 0 

2 30 81 20 6 1 138 26 7 

3 7 34 13 2 1 57 14 8 

4-5 2 27 19 12 0 60 8 6 

6-10 0 3 15 20 2 40 4 11 

>10 0 0 10 26 11 47 8 12 

Total 296 288 89 73 16 762   

Comp 94 50 14 6 0  164  

Comp+Fu 1 12 14 15 2   44 

Comp – Proprietários só com prédios em compropriedade 
Comp + Fu – proprietários com prédios de fracção única e em co-propriedade 

A área correspondente aos proprietários com mais de 10 prédios (que só representam 6,2% do total 

de proprietários) ainda é significativa, representando 44,8% do perímetro de emparcelamento. Estes 

proprietários encontram-se distribuídos de forma relativamente generalizada por todo o perímetro e 

possuem, em média, uma área de 43,9 ha repartida aproximadamente por 17 prédios. Em 

contraponto, e de acordo com os dados do cadastro geométrico actualmente disponíveis, os 

proprietários com 1 e 2 prédios ocupam uma área menos significativa (26,2% da área total), embora 

representem cerca de 73,2% do total de proprietários. A distribuição espacial destes proprietários 

também se encontra generalizada a praticamente todo o perímetro de emparcelamento. 

A distribuição dos proprietários por escalões de área (Quadro 6.70) mostra claramente o 

predomínio dos que têm uma área menor que 5 ha (76,6% do total de proprietários), embora apenas 

representem cerca de 17,7% da área total dos prédios rústicos. Pelo contrário, os proprietários com 

uma área igual ou superior a 10 ha ocupam 68,3% da área total dos prédios rústicos, apesar do seu 

reduzido peso no total de proprietários (apenas 11,7%). Estes proprietários possuem, em média, 35,4 

ha repartidos por aproximadamente 11 prédios. 
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Figura 6-78 – Estrutura da propriedade actual, na área de Emparcelamento dos Coutos de Moura. 

A análise da fragmentação da propriedade também pode ser realizada a partir de indicadores 

relacionados com a distribuição dos prédios rústicos por escalões de área, como os que resultam do 

Quadro 6.78. O número de prédios com área igual ou inferior a 0,5 há é da ordem dos 24,4%, 

aumentando este valor para 54,7% quando se considera como limite 1 ha, valores estes que, perante 

uma propriedade de dimensão média, configuram, de facto, uma fragmentação significativa da 

propriedade. 
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Quadro 6.78 – Prédios por escalões de área e por escalões de número de proprietários. 

Total 

 

Classes de área (ha) 
Comp 

≤ 0,5 0,5 - 1 1 - 2 2 - 5 5 - 10 >10 

1 408 571 436 300 96 52 1863 

2 20 23 14 17 8 5 87 

3 3 11 8 12 3 2 39 

4-5 0 2 0 1 2 0 5 

>5 2 5 8 6 2 3 26 

Total 493 612 466 336 111 62 2020 

Comp 25 41 30 36 15 10 157 

Comp – Prédios em compropriedade. 

Além da fragmentação, a dispersão da propriedade é também um fenómeno com alguma 

expressão no perímetro de emparcelamento. Existem, de facto, vários proprietários que têm os seus 

prédios afastados uns dos outros, a distâncias que podem ser consideradas significativas. Este 

fenómeno não é exclusivo dos proprietários com maior número de prédios, verificando-se igualmente 

entre os proprietários que possuem 2 e 3 prédios. Por outro lado, a configuração dos prédios também 

não é, na maioria dos casos, favorável em termos dos tempos de execução de tarefas, predominando 

os prédios de forma irregular (do tipo trapézio). 

6.11.7. Panorama actual da Produção de Olival na Área afecta ao Emparcelamento 

6.11.7.1. Considerações Gerais 

A análise que se efectua de seguida teve por base o Relatório do Projecto de Reconversão do 

Olival elaborado pela Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos. 

No referido Relatório é mencionado que o azeite tem vindo a constituir-se, cada vez mais, num 

produto alimentar de referência, não só nos países produtores da orla mediterrânica, mas atingindo 

crescente penetração em muitas outras regiões. É, contudo, uma gordura mais cara, quando 

comparada com outros óleos alimentares o que, em ambientes de crise pode constituir uma clara 

desvantagem. No total o azeite representa cerca de 4% do consumo mundial de óleos vegetais. 

Em Portugal, verifica-se uma nítida recuperação do consumo de azeite comparativamente ao início 

da década de 90, em que o consumo per capita se situava em 3,3 kg, atingindo actualmente um valor 

próximo dos 8,0 kg per capita.(fonte: Casa do Azeite). 

Também ao nível da produção em Portugal se tem assistido nos últimos anos a uma clara 

recuperação da produção, após o acentuado decréscimo verificado sobretudo a partir da década de 

60 até finais da década de 80, onde as produções passaram da ordem das 90.000 toneladas (anos 

50) para valores médios de cerca de 35.000 toneladas, nos anos 80.  
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No entanto, as produções nacionais de azeite não têm acompanhado o consumo interno e as 

exportações, pelo que a diferença tem sido compensada com importações, maioritariamente (97%) de 

Espanha. O volume total de azeite correspondente ao mercado nacional – considerando apenas 

azeites embalados – é actualmente de aproximadamente 67 mil toneladas, distribuídas entre 42 mil 

toneladas para o mercado interno e 25 mil toneladas com destino à exportação. 

6.11.7.2. A produção Regional de Azeite 

Existem, actualmente, cerca de 160 mil hectares de olival no Alentejo, representando os concelhos 

de Moura e de Serpa aproximadamente 25% desta área, ou seja, perto de 40 mil hectares. 

É na área envolvente a Moura onde se concentram hoje 75% das novas plantações (entre 1998 e 

2006), representando quase 20.000 hectares, indo atingir um total de cerca de 22.000 hectares depois 

de concretizadas as intenções entretanto manifestadas que deverão representar perto de 80% do total 

das novas plantações no Alentejo (Figura 6-79). 

 

Figura 6-79 – Plantações de Olival no Alentejo 

Grande parte deste olival está associado a investimentos espanhóis de muito significativa dimensão 

que representam no total cerca de 13.500 hectares com maior incidência em Ferreira do Alentejo e em 

Beja, regiões até agora mais favorecidas pelo plano de rega de Alqueva. 

A opção destes investidores incidiu, preferencialmente, no olival intensivo (superior a 80%) embora 

o sistema super intensivo ocupe áreas consideráveis em algumas regiões, e, ainda, na quase 

monocultura da variedade Arbequina. Estes novos olivais são, em geral, de grande e muito grande 

dimensão, beneficiando, por isso, de importantes economias de escala, de acordo com a informação 

recolhida na elaboração do Plano de Longo Prazo da Cooperativa Agrícola de Moura e barrancos, a 

área média dos olivais plantados por investidores espanhóis é de 347 ha. 
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Por outro lado, e igualmente de acordo com o Plano Estratégico de Longo Prazo da Cooperativa 

Agrícola de Moura e Barrancos, o investimento nacional na plantação de novos olivais na região 

envolvente de Moura já deverá situar-se mais perto dos 10.000 hectares, evidenciando igualmente a 

dinâmica por que passa a olivicultura nacional. 

O olival é a cultura mais importante no concelho de Moura com cerca de 18 mil ha e com 3 

freguesias a apresentarem mais de 3 mil ha cada. 

No entanto, grande parte das áreas de olival que compõem os cerca de 18.000 hectares dos 1200 

olivicultores da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, têm ainda, em média, cerca de 100 

árvores por hectare e baixas produções. 

Dinamizado pela Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos nota-se entretanto, um grande 

esforço de modernização, através de melhores e mais atempados tratamentos contra pragas e 

doenças, de podas menos agressivas, de adensamentos, do aumento da área regada e da 

reconversão e da plantação de novos olivais. Este esforço de modernização dos olivais de Moura 

traduzem-se, em produções médias unitárias por hectare que já duplicam as produções históricas 

locais e que fizeram aumentar a chegada de azeitona à cooperativa de perto das 35 mil toneladas, 

quando a média histórica andava pelas 15 mil toneladas. 

 

Figura 6-80 – Evolução da azeitona entregue na Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos. (Fonte: 
Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos. 

Este continuado esforço para o melhoramento dos olivais dos olivicultores de Moura, beneficiando 

de uma maior área regada, particularmente na mancha de olival limítrofe entre Moura e Brinches, e 

em outras freguesias do concelho de Moura, permitirá fazer afluir à Cooperativa Agrícola de Moura e 
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Barrancos produções que cerca de 40 mil toneladas de azeitona, que poderão chegar às 50 mil a 60 

mil toneladas, à medida que o projecto de reconversão do olival, intensivo e regado, nos mais de 2.5 

mil hectares nos Coutos de Moura se for materializando. 

O mercado de azeitona em Moura é largamente dominado pela Cooperativa Agrícola de Moura e 

Barrancos que se constitui actualmente como a maior cooperativa olivícola nacional, o maior produtor 

de azeite genuinamente português e o terceiro maior embalador nacional. 

6.11.8. Síntese 

A estrutura da propriedade da área a beneficiar é típica do povoamento transtagano, 

caracterizando-se a área de Emparcelamento dos Coutos de Moura pelo predomínio de zonas de 

pequena propriedade.  

Em relação à população agrícola, os produtores agrícolas são maioritariamente homens e a classe 

está bastante envelhecida (a maior percentagem têm mais de 65 anos). O nível de instrução é, na 

maior parte dos casos, básico ou nenhum, sendo este último caso ainda bastante elevado. 

O olival é a cultura mais importante no concelho de Moura com cerca de 18 mil ha e com 3 

freguesias a apresentarem mais de 3 mil ha cada. No entanto, grande parte das áreas de olival que 

compõem os cerca de 18.000 hectares dos 1200 olivicultores da Cooperativa Agrícola de Moura e 

Barrancos, têm ainda, em média, cerca de 100 árvores por hectare e baixas produções. 

6.12. Socioeconomia 

6.12.1. Considerações Gerais 

O Alentejo dispõe de uma população residente que corresponde a cerca de 5% da população de 

Portugal, distribuída por uma área equivalente a um terço do território nacional, consequentemente, é 

a região portuguesa de menor densidade populacional. Esta situação é o efeito de um ordenamento 

territorial proveniente de especificidades históricas como a agricultura extensiva, pouco propícia à 

concentração populacional e, num passado mais recente, pelo despovoamento derivado do êxodo 

rural que, apesar de ter ocorrido em todo o país, assumiu particular destaque no Alentejo (Relatório 

Ambiental Avaliação Ambiental Estratégica do PROT Alentejo, 2008). 

O efectivo demográfico tem registado um continuado decréscimo, motivado pelo agravamento do 

saldo natural, generalizado a toda a região, mas afectando, com maior intensidade, algumas sub-

regiões, em consequência dos baixos níveis da fecundidade, que caíram para valores muito abaixo 

dos limites de substituição das gerações. A mortalidade, condicionada pela concentração de efectivos 

populacionais nos escalões etários mais idosos, regista valores significativamente superiores à média 

nacional (Relatório Ambiental Avaliação Ambiental Estratégica do PROT Alentejo, 2008). 
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A estrutura populacional é marcada por altos índices de envelhecimento, juntamente com um 

padrão de níveis baixos de habilitação escolar, que conferem à população activa níveis baixos de 

formação e de qualificação profissional. A estrutura profissional da população empregada é, assim, 

marcada pelo peso excessivo de activos em profissões com níveis baixos de qualificação e por uma 

importância reduzida dos quadros superiores e das profissões intelectuais e científicas (Relatório 

Ambiental Avaliação Ambiental Estratégica do PROT Alentejo, 2008). 

O despovoamento rural e a concentração urbana surge como uma das principais tendências 

identificadas no Alentejo, caracterizando-se pelo decréscimo dos efectivos demográficos, 

consequência da redução continuada dos níveis de fecundidade, que se verifica em simultâneo com o 

despovoamento rural, motivado pelo abandono das populações que residem nos lugares de menores 

dimensões, cada vez mais isolados na vastidão do território, e com a concentração das populações 

nos centros urbanos de maior dimensão ou importância administrativa (Relatório Ambiental Avaliação 

Ambiental Estratégica do PROT Alentejo, 2008). 

6.12.2. Organização Espacial 

Como referido anteriormente, a área de implantação do estudo localiza-se no Distrito de Beja, no 

concelho de Moura, nas freguesias de São João Baptista e Santo Agostinho. 

A área do concelho de Moura, distribuída por oito freguesias, situa-se na margem esquerda do rio 

Guadiana, no extremo oriental do Alentejo. O concelho de Moura dista da sede de distrito (Beja) cerca 

de 60 km, servindo de fronteira com Espanha e tendo limites comuns com os municípios de 

Barrancos, e Mourão a Este, a norte pelo município de Reguengos de Monsaraz e a Oeste pelos 

concelhos de Portel, Vidigueira e, a Sul pelo concelho de Serpa. 

O concelho de Moura constitui, juntamente com os concelhos de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, 

Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Ourique, Serpa e Vidigueira a 

sub-região do Baixo Alentejo (NUT III ou seja, Nível III da Nomenclatura das Unidades Territoriais para 

fins estatísticos - Figura 6-81). Por sua vez, a sub-região do Baixo Alentejo integra, em conjunto com 

as sub-regiões do Alto Alentejo e Alentejo Central, a Região do Alentejo (NUT II). 
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Figura 6-81 - Enquadramento da Área de Estudo no NUTS III. 

6.12.3. Caracterização Demográfica 

A região Alentejo, o Baixo Alentejo e o concelho de Moura de 1991 para 2001, e de 2001 para 2011 

registam um decréscimo populacional. Sendo que, de 1991 para 2001 houve um decréscimo de -8,6% 

ao nível da população residente no concelho de Moura (Quadro 6.79). 

Quadro 6.79 – Evolução da população residente na região Alentejo, em 1991, 2001 e 2011 (Censos 
da População, INE, IP.). 

Contexto 
Geográfico 

População Residente (n.º de habitantes) 

1991 2001 2011 

 Alentejo 782 331 776 585 757 302 

  Baixo Alentejo 143 020 135105 126 692 

  Moura 17 549 16 590 15 167 

De acordo com o Censos de 2011 do INE, o concelho de Moura tem 15 167 habitantes e uma 

densidade populacional de 15,8 hab/km2. A freguesia Santo Agostinho é a que apresenta um maior 

NUT III 

Localização do Projecto 
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número de residentes (4 344 habitantes em 2011) representando as duas freguesias em análise (São 

João Baptista e Santo Agostinho) cerca de 55,5% da população total residente no concelho de Moura 

(Quadro 6.80). 

Embora o concelho de Moura tenha sofrido um ligeiro decréscimo da população, entre 1991 e 2001, 

as freguesias abrangidas pelo estudo evoluíram no sentido contrário. Este crescimento poderá ser 

justificado pelo facto de se tratar de freguesias urbanas, e que por conseguinte se terem assumido 

como pólos de atracção. No entanto já entre 2001 e 2011, verificou-se uma diminuição da população, 

quer a nível do concelho de Moura, quer a nível das freguesias em estudo (Figura 6-82). 

De facto, nos últimos anos tem-se assistido na região a uma progressiva concentração da 

população nas cidades e vilas sedes de concelho, à custa sobretudo das aldeias e dos montes mais 

distantes. 

Quadro 6.80 – População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011) e taxa de 
variação e densidade populacional no concelho de Moura, e freguesias da área de estudo (INE, 

Recenseamento da População e Habitação). 

Concelho/Freguesia 
População Residente Taxa de Variação (%) Densidade populacional 

(hab/km2) 

1991 2001 2011 [período 
1991-2001] 

[período 
2001-2011] 1991 2001 2011 

MOURA 17549 16590 15167 -5,6 -8,58 18,31 17,31 15,8 

 São João Baptista 4646 4747 4075 2,17 -14,16 50,37 51,47 43,7 

 Santo Agostinho 3997 4475 4344 11,97 -2,93 32,83 36,76 35,8 
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Figura 6-82 – Taxa de variação da população residente para o concelho de Moura, e suas freguesias 
pela área de estudo. 
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A densidade populacional tem vindo a variar, naturalmente, na mesma dimensão da variação 

populacional. É igualmente um indicador da intensidade da ocupação urbana do espaço – altas 

densidades populacionais indicam um elevado número de habitantes por unidade de superfície. 

As baixas densidades populacionais são o resultado de um retrocesso demográfico causado não só 

pelo excedente de vidas negativo, mas sobretudo a emigração e as saídas para os grandes centros 

urbanos e, mais recentemente, para os pequenos centros urbanos da região (Moura). 

Devido à organização espacial da região, o Alentejo regista uma densidade populacional muito 

baixa (24 hab/km2; INE-Censos, 2011). O Baixo Alentejo segue a tendência da região onde se insere, 

com valores ainda mais inferiores, atingido os 14,8 hab/km2 (INE-Censos, 2011). A densidade 

populacional do concelho de Moura em 2011 situava-se na ordem dos 15,8 hab/km2 (INE-Censos, 

2011 - Quadro 6.80), o que espelha a forte depressão populacional que se verifica actualmente nesta 

região do país. 

Ao nível das freguesias em estudo, a de Santo Agostinho apresenta a menor densidade 

populacional 35,8 hab/km2, mesmo assim acima da média do concelho onde se encontra inserida 

(Moura). Mais uma vez, o atrás mencionado poderá ser justificado pelo facto das freguesias em 

estudo, se tratarem de freguesias urbanas, e que por conseguinte se terem assumido como pólo de 

atracção. 

No Quadro 6.81 são apresentados alguns indicadores da população para a região, sub-região e 

concelho em estudo, para o ano de 2010. 

Quadro 6.81 – Indicadores de População (INE, Estimativa de 2010). 

Contexto 
 Geográfico 

Taxa de 
crescimento 

efectivo 

Taxa de 
crescimento 

natural 

Taxa bruta 
de 

natalidade 

Taxa bruta 
de 

mortalidade 

Taxa bruta 
de 

nupcialidade 
(1) 

Taxa de 
fecundidade 

geral 

Taxa de 
crescimento 
Migratório 

% ‰ % 

Continente 0,01 -0,05 9,5 9,9 3,7 39,7 0,03 

Alentejo -0,58 -0,55 8,5 14,0 3,2 39,1 -0,03 

Baixo Alentejo -1,09 -0,78 8,7 16,6 3,1 40,9 -0,31 

Moura -0,87 -0,65 8,5 14,9 2,6 41,6 -0,22 

(1) Com a Lei nº 9/2010 de 31 de Maio, passou a ser permitido o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. A partir de 2010 os valores incluem casamentos 

celebrados entre pessoas do mesmo sexo. 

De acordo com os dados da Revisão do PDM de Moura (2008), verifica-se uma tendência de 

decréscimo demográfico, fortemente influenciada, desde a década de 50, por uma dinâmica migratória 

negativa, diminuição da taxa de natalidade e aumento da taxa de mortalidade. No entanto esta perda 

demográfica tem vindo a abrandar no último período intercensitário, face à presença de um saldo 

migratório positivo de imigrantes provenientes do estrangeiro. 
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O decréscimo populacional, na região do Alentejo, na sub-região do Baixo Alentejo e no concelho 

de Moura resulta da soma da taxa de crescimento natural e do movimento migratório, ambas de sinal 

negativo. 

A área em estudo insere-se numa região com características vincadamente rurais, afastada dos 

eixos de maior desenvolvimento, com uma economia pouco diversificada e dependente, ainda em 

grande medida, do sector primário e com uma população escassa, idosa e em declínio. Em 

associação com o envelhecimento, a região do Alentejo apresenta as mais baixas taxas de 

excedentes de vida (ou de crescimento natural) do país. 

Verifica-se ainda que um dos aspectos mais marcantes da demografia do concelho de Moura é o 

envelhecimento da população. O índice de envelhecimento (relação entre a população com 65 ou 

mais anos e a população com 0-14 anos) era, em 2001, cerca de 147 idosos por cada 100 jovens, ou 

seja, o número de idosos a residir no concelho é aproximadamente uma vez e meia a dos jovens. Em 

2006 este valor decresceu um pouco para 142,9 idosos por cada 100 jovens. 

Conforme se pode observar na Figura 6-83, o concelho abrangido pelo Projecto apresentam uma 

estrutura etária invertida, em sintonia com o que se passa na sub-região Baixo Alentejo. No concelho 

de Moura, a proporção de idosos já em 1991 era superior à dos jovens, situação que se acentuou em 

2011. 

Analisando a pirâmide da população do concelho de Moura, de acordo com os dados do Censos de 

2011, verifica-se que se trata de pirâmide decrescente ou idosa, isto é, caracteriza-se pela base ser 

mais estreita que as partes intermédias, onde o envelhecimento da população é acentuada. Trata-se 

de uma representação típica dos “países desenvolvidos”, onde se registam grandes quebras nos 

índices de natalidade, associados a uma elevada esperança média de vida. 

Neste tipo de pirâmides é também comum a existência de classes ocas, ou seja, classes que 

possuem um efectivo populacional menor ao da classe inferior e posterior. Neste caso, no concelho de 

Moura facilmente se distinguem dois grupos de idades com classes ocas.  
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Figura 6-83 – População residente (N.º) no concelho de Moura, por Sexo e Grupo etário (INE, Censos 
2011). 

Verifica-se igualmente uma diminuição da população pertencente ao grupo etário dos 65-74 anos, 

que corresponde aos nascidos no período que abarca os dois conflitos mundiais. Apesar de Portugal 

só ter participado na I Grande Guerra e se ter mantido neutral no conflito seguinte, o país e sobretudo 

a região do Alentejo, atravessou um forte período de crise alimentar e social. Para além disso, os 

elementos do sexo masculino nascidos na década de 40, seriam mais tarde mobilizados para a guerra 

do ultramar, iniciada em Angola no ano 1961. A acrescentar a isso, é necessário ter presente a vaga 

de imigração que afectou o nosso país nos finais da década de 60, inícios da década de 70 e que se 

repercute nos indivíduos na faixa etária dos 40 anos. 

Ressalta da análise dos números o facto de a partir dos 60 anos, a população masculina diminuir 

significativamente, resultante de uma maior esperança de vida das mulheres, fenómeno que não é 

exclusivo da região Alentejo. 

6.12.4. Actividades Económicas 

6.12.4.1.1. Enquadramento 

À semelhança de evoluções similares noutras regiões do país, o tecido agrícola no Alentejo tem 

perdido influência como base produtiva regional, e como papel estruturante na condição rural. Essa 

regressão é visível no padrão de uso do solo e na organização espacial da economia e das 

comunidades locais. Não obstante, a expansão das áreas afectas ao regadio e infra-estruturas de 

apoio, conjugadas com a actual crise económica mundial e a mais recente crise alimentar mundial, 
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vêm alterar significativamente o quadro produtivo regional e criar condições para uma evolução da 

agricultura alentejana como actividade económica de referência. 

De acordo com o PROT Alentejo, a região encontra-se actualmente “num processo de transição, o 

qual, tendo uma dimensão económica – resultante da transformação da sua base económica – e uma 

dimensão social – resultante da transformação das suas estruturas sociais – tem, também, intrínseca 

e incontornavelmente, uma dimensão territorial traduzida em novos padrões de organização espacial 

das relações económicas e sociais na região.” 

A dimensão territorial deste processo de transição expressa-se de forma visível pela emergência 

das cidades e dos principais centros urbanos (Évora e Beja), o despovoamento de aldeias e 

freguesias mais marginais. Por outro lado, são também já evidentes novas relações estabelecidas 

entre parcelas do território regional com o exterior da própria região: a intensificação das influências 

provenientes da Área Metropolitana de Lisboa, as relações com os territórios da fronteira espanhola, 

os fluxos turísticos nacionais e internacionais. 

A agricultura e silvicultura constituem o principal esteio da sua identidade e sustentabilidade 

ambiental local. O facto da base económica da região ter o seu suporte no conjunto de actividades 

ligadas ao mundo rural, origina um reduzido grau de diversificação das oportunidades de emprego, 

limitadas à cadeia dos postos de trabalho existente na agricultura, na construção civil, no pequeno 

comércio, na pequena indústria e na Administração Pública na área dos serviços de natureza social e 

da Administração local. No entanto, e em sintonia com a região do Alentejo, assiste-se a uma 

progressiva terciarização da economia no concelho de Moura. 

A identificação de dois pólos turísticos (Alqueva e Alentejo Litoral), enquadrados no âmbito do 

Plano Estratégico Nacional de Turismo (PENT), abre novas oportunidades, expectativas e dinâmicas 

associadas a esta orientação sectorial, que terão implicações no aumento dos fluxos turísticos na 

região, com todos os impactes daí decorrentes. As características de excelência que a região oferece, 

nos domínios ambiental, paisagístico, cultural e patrimonial, apontam para a compatibilização 

daqueles níveis de qualidade com as características e o modelo de desenvolvimento turístico 

(Relatório Ambiental Avaliação Ambiental Estratégica do PROT Alentejo, 2008). 

6.12.4.1.2. Estrutura Sócio-económica 

A economia local integra um conjunto de actividades tradicionais provenientes da exploração e 

transformação de vários recursos endógenos, como a agricultura e a agro-indústria. A agricultura, a 

pecuária e floresta têm um papel relevante nas cadeias de valor da região, porque apresentam 

características singulares e caracterizam-se pela obtenção de matérias-primas de qualidade, 

contribuindo decisivamente para a existência de uma agro - indústria com grande tradição na 

transformação de produtos agrícolas e pecuários e na obtenção de produtos com elevada qualidade, 

boa imagem de marca, nomeadamente, carnes, queijos, enchidos, pão, doces, mel, vinho, uva de 
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mesa e azeites. De igual forma os produtos florestais, como é o caso da fileira do montado e da 

cortiça, abrem boas perspectivas, para o desenvolvimento da região. 

A influência “cluster” Alqueva também se manifesta de maneira evidente no incremento da base 

económica local, potenciando a componente turística nas suas vertentes patrimonial e cultural. O 

turismo assume-se como uma actividade económica de importância crescente a nível regional. De 

facto, o Alentejo possui um mosaico multifacetado de recursos turísticos com carácter de 

singularidade e autenticidade claramente vocacionado para as novas formas e manifestações da 

procura turística europeia e internacional. 

Essa diversificação das oportunidades de emprego é fundamental sobretudo tendo presente a 

necessidade de cativar a fixação de populações mais jovens. Nessa medida, a Escola – Profissional 

existente em Moura constitui já hoje um contributo importante na formação da população jovem de 

toda a região, servindo de complemento ou alternativa à deslocalização para a Universidade de Évora 

e Politécnicos de Beja e Portalegre. 

No Quadro 6.82 e na Figura 6-84, apresenta-se de acordo com os dados dos Censos de 2011 a 

população residente empregada, segundo o sector de actividade económica, para a sub-região, 

concelho e freguesias consideradas na área de influência do Emparcelamento dos Coutos de Moura. 

Quadro 6.82 – População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sector 
de actividade económica e Situação na profissão; Decenal - INE, Recenseamento da População e 

Habitação. 

Local de residência (à data dos 

Censos 2011) 

Sector de Actividade Económica 

Total 

(hab) 

Primário 

(%) 

Secundário 

(%) 

Terciário (%) 

SNS4 SRAE5 

BAIXO ALENTEJO 47 217 12,3 18,8 37,1 31,8 

MOURA 5 034 17,5 18,9 33,6 30,1 

Santo Agostinho 1 664 11,4 17,5 38,5 32,6 

São João Baptista  1 471 10,8 22,0 36,0 31,2 

Como se pode observar na Figura 6-84, a população activa no sector terciário é mais elevada quer 

a nível do concelho em estudo quer a nível das freguesias estudadas. 

                                                      
4 SNS – Serviços de Natureza Social 
5 SRAE – Serviços Relacionados com a Actividade Económica 
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Figura 6-84 – População activa segundo sector de Actividade Económica (INE, Censos 2011). 

Conforme referido anteriormente, desde sempre na base económica da região tem um peso 

elevado as actividades do mundo rural o que origina um baixo grau de diversificação das 

oportunidades de emprego, limitadas à cadeia dos postos de trabalho existente na agricultura, na 

construção civil, no pequeno comércio, na pequena indústria e na Administração Pública na área dos 

serviços de natureza social e da Administração local. No entanto, e de acordo com o Portal do Instituto 

do Emprego e Formação Profissional, assiste-se a uma progressiva terciarização da economia no 

concelho de Moura, sobretudo com o aumento da importância das relações de proximidade nas 

deslocações pendulares da população empregada (Serpa e Beja) e estudantil (Beja). 

No entanto, como se pode observar, a população activa no sector terciário já é mais elevada, quer 

no concelho de Moura, quer nas freguesias em estudo. No entanto, o peso do sector primário no 

concelho (Moura) é ainda grande (18,9%), sendo este valor inferior na freguesia de Santo Agostinho, 

mas superior na freguesia de São João Baptista. A Administração local constitui a principal actividade 

empregadora do concelho. Existem, no entanto, algumas unidades industriais e um sector de serviços 

em crescimento.  

O aumento do desemprego que se tem feito sentir desde finais de 2011 tem afectado de igual 

forma, todas as regiões do país e o Alentejo não é excepção. De acordo com os números oficiais do 

Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), verificou-se em 2011 na Região Alentejo um 

aumento de 7,6% no desemprego relativamente a 2007. Em sintonia com o resto do país, as mulheres 

foram as mais afectadas pela elevada taxa de desemprego. Em termos etários, o grupo O maior 

volume de desempregados registados, pertencia ao escalão etário 35-54 anos de idade. 
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Quadro 6.83 – Desemprego Registado por Concelho segundo o Género, o Tempo de Inscrição e a 
Situação Face à Procura de Emprego (Instituto do Emprego e Formação Profissional, Novembro de 

2011). 

Concelho 
Género Tempo de Inscrição Situação face à procura de emprego 

Total 
Homens Mulheres < 1 Ano 1 Ano E+ 1º Emprego Novo Emprego 

Moura 473 628 794 307 122 979 1101 

O agravamento do desemprego em 2011, principalmente nos últimos meses, levou à procura dos 

Centros de Emprego no Alentejo de um significativo número de indivíduos, provocando um acentuado 

aumento do desemprego de curta duração (com menos de 12 meses de procura) e, principalmente, do 

desemprego de muito curta duração (com menos de 6 meses de procura). 

A estrutura do desemprego por grupos de profissões apresenta-se com algumas assimetrias 

regionais, mas na Região Alentejo os “Trabalhadores não qualificados dos serviços e comércio” e os 

“Trabalhadores qualificados da agricultura e pesca”, predominavam, como grupo com o maior número 

de desempregados inscritos. 

6.12.4.1.3. Dinâmica empresarial 

O tecido produtivo do espaço fronteiriço em análise é caracterizado por empresas de muito 

pequena dimensão, micro-empresas, em que as sociedades aí sedeadas têm, claramente, um peso 

pouco significativo. O número de empresas destas regiões não tem crescido muito ao longo do tempo, 

o que se deve essencialmente à já existente debilidade do tecido económico e empresarial e ao facto 

deste espaço ter características pouco atractivas para a fixação de novas empresas - dificuldades de 

acesso a grandes mercados, menor capacidade de discussão com os centros de decisão e falta de 

capacidade de iniciativa. 

Para além de existirem, relativamente, poucas empresas sedeadas nestas zonas de fronteira, é 

também claro que quase a sua totalidade são micro-empresas de cariz familiar e com um número 

muito reduzido de pessoas ao serviço. Estas empresas são, geralmente, menos dinâmicas e com 

fraca capacidade negocial. 

A fileira do olival e azeite assume uma importância estratégica para a consolidação da base 

económica local, bem patente, quer no aumento de área cultivada e na procura de terras para este 

mesmo efeito, quer nas inovações técnicas introduzidas, sendo de destacar a qualidade e as 

potencialidades dos azeites de Moura distinguidos com a classificação de Denominação de Origem 

Protegida (DOP). A fileira oleícola tem uma forte ligação com a tradição industrial local e constitui um 

produto regional de excelência. 

Da mesma forma, a área de vinha tem um importante impacte no ordenamento territorial e na 

paisagem da Região, marcando, de forma assinalável, o uso do solo em algumas zonas, com especial 
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incidência através dos vinhos com Denominação de Origem Controlada (DOC) da zona de Moura e 

Granja/Amareleja.  

Uma das associações com importância para o desenvolvimento económico da região é a 

Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura (ADC Moura). 

Esta associação tem por fim informar, mobilizar e implicar as populações nos processos de 

desenvolvimento local, incentivando as solidariedades e o associativismo; fortalecer e projectar a 

identidade do concelho de Moura e de outras áreas rurais da margem esquerda do Guadiana; 

promover o desenvolvimento integrado e auto-sustentado do concelho de Moura e de outras áreas 

rurais da margem esquerda; contribuir para o reforço, estruturação e diversificação do tecido 

económico local; promover a valorização e rentabilização dos recursos endógenos (ecológicos, agro-

alimentares, artes e ofícios, património histórico); desenvolver programas de ocupação e qualificação 

de jovens; criar novas oportunidades de emprego para as mulheres; prestar apoio social aos sectores 

mais carenciados da população, como condição para a valorização do seu bem estar e qualidade de 

vida e contribuir para o fomento de iniciativas de âmbito cultural, desportivo, recreativo e de lazer. 

Outra associação com importância estratégica no panorama agro-industrial da região é sem dúvida 

a Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos constitui também uma das maiores empresas do distrito 

de Beja, que em conjunto com a Cooperativa Agrícola de Brinches (CAB, Serpa) e o Centro de 

Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo (CEPAAL) desenvolvem a sua actividade na fileira do 

azeite. A empresa mais emblemática do concelho de Moura é, sem dúvida, a Água Castello que aqui 

tem a sua nascente e linha de engarrafamento. 

De facto, o sector da olivicultura e produção de azeite é fortemente característico da região. A 

importância do azeite para a economia local e regional levou o Município de Moura a organizar a 

Olivomoura, uma feira dedicada à agricultura e pecuária, mas com especial ênfase nas questões do 

cultivo da oliveira e produção de azeite.  

Nos quadros seguintes apresentam-se os principais aspectos da estrutura do sector secundário, 

salientando-se o seguinte: 

− o número de sociedades no concelho de Moura é dos mais elevados na sub-região do Baixo 

Alentejo, só suplantados pelo concelho de Beja; e 

− predomínio das empresas do sector alimentares, das bebidas e do tabaco em número de 

sociedades a nível do concelho de Moura, sendo o 2º lugar ocupado pelos sectores da 

Metalúrgicas de Base e de Produtos Metálicos e Transformadoras, não especificados. 
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Quadro 6.84 – Indicadores de empresas, por concelho e localização geográfica (INE, 2009). 

Região/Concelho  
Densidade de 

empresas 

Proporção de 
empresas com 
menos de 10 
pessoas ao 

serviço 

Proporção 
de pequenas 

e médias 
empresas 

Pessoal ao 
serviço 

por 
empresa 

Volume de 
negócios por 

empresa 

Indicador de 
concentração 
do volume de 
negócios das 

4 maiores 
empresas 

N.º/km2 % N.º x103 euros % 

Continente 11,4 95,6 4,4 3,5 318,0 4,3 

 Alentejo 2,1 96,8 3,2 2,6 197,9 12,2 

 Baixo Alentejo 1,2 97,8 2,2 2,3 157,4 28,3 

Moura 1,2 98,1 1,9 1,9 129,8 43,3 

No Quadro 6.85 apresenta-se também um resumo das principais actividades económicas, no 

concelho de Moura e nas freguesias abrangidas pelo presente Projecto. 

Quadro 6.85 – Principais actividades económicas. 

CONCELHO 

Freguesias 
Principais Actividades Económicas 

MOURA 
Agricultura, pecuária, comércio, serviços, panificação, serralharia civil, apicultura, 

olivicultura, indústrias de mármores, granitos e enchidos. 

 Santo Agostinho 

Agricultura, pecuária, lagares de azeite, exploração de águas minerais, serralharia civil, 

carpintaria, fabrico de móveis, construção civil, apicultura, indústria de lacticínios, 

indústria de salsicharia, hotelaria, comércio e serviços. 

 São João Baptista Agricultura, comércio e serviços. 

As principais actividades no concelho de Moura relativas ao artesanato local são a abegoaria, o 

calçado artesanal, a cestaria, as cadeiras de buinho e miniaturas, os trabalhos em ferro forjado, a 

latoaria, olaria e pintura, a tecelagem e os trabalhos em xisto. A nível agro-alimentar destaca-se o já 

referido azeite e derivados (azeite de Moura, azeitona de mesa e de conserva), os enchidos (paio, 

paiote, linguiça, chouriço, cabeça de xara), os vinhos (vinho Alentejo/Moura – VQPRD/DOC), o mel 

(Denominação de Origem de “Mel do Alentejo”), o queijo (Denominação de Origem do “Queijo de 

Serpa”), as águas (exploração de águas minero-medicinais), os bolos Regionais (porquinho de 

chocolate, bolo de mel, lampreia de ovos), o pão (pão Alentejano, bolo de torresmo, popias) e os figos 

(figo passado e passa de uva). 

As principais áreas atractivas do concelho de Moura a nível de potencialidades de desenvolvimento 

do respectivo concelho são identificadas no Quadro 6.86, podendo deduzir-se que o turismo e 

actividades correlacionadas são um grande potencial a explorar no concelho de Moura, assim como o 

desenvolvimento do sector olivícola. 
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Quadro 6.86 – Potencialidades da região (Portal do Instituto do Emprego e Formação Profissional). 

CONCELHO POTENCIALIDADES DA REGIÃO 

MOURA 

Olivicultura                  

Restauração 

Vitivinicultura                 

Artesanato 

Extracção de cortiça          

Turismo de natureza 

Cultivo de Melão              

Alojamento turístico 

Indústria agro-alimentar        

Restauração 

A quebra da importância do sector primário na ocupação da população residente contrasta com um 

aumento, nos últimos anos, dos sectores secundário e terciário, devido fundamentalmente a um 

crescimento das actividades mais directamente relacionadas com o consumo, designadamente o 

comércio, bem como os serviços de apoio à população (a destacar as áreas de educação, saúde e 

administração pública). 

Quadro 6.87 – Empresas com sede no concelho de Moura, segundo a CAE Rev. 2.1 (INE, 2009). 

  
Total A03 B C D F G H I J L M N P Q R S 

N.º 

Moura  1 146  2 2  84 3 77 333 18 190 2 8 99 23 99 39 19 148 

 

Quadro 6.88 – Empresas da indústria transformadora por concelho, segundo a CAE-Rev.2.1 (INE, 
2009). 

Empresas Código Moura 

Indústrias alimentares 10  40 

Indústria das bebidas 11 4 

Indústria  do Vestuário 14 2 

Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, excepto mobiliário; Fabricação de obras de cestaria e de espartaria 16 6 

Impressão e reprodução de suportes gravados 18 2 

Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, excepto produtos farmacêuticos 20 6 

Fabrico de outros produtos minerais não metálicos 23 3 

Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos 25 17 

Fabricação de equipamento eléctrico 27 1 

Fabrico de mobiliário e de colchões 31 1 

Outras indústrias transformadoras 32 1 

Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos 33 1 

Total  84 
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De acordo com o Anuário Estatístico da Região Alentejo, existiam em 2009, no concelho de Moura, 

1146 empresas e sociedades em actividade no concelho. A maioria das empresas no sector do 

Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos (G), seguido do 

sector de Alojamento, restauração e similares (I). 

No que diz respeito à indústria transformadora, a maioria das empresas concentram-se no sector 

alimentar. 

A cooperativa agrícola da região de Moura, com forte implantação olivícola, e também o Centro de 

Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo (CEPAAL) têm desempenhado um papel de relevo na 

captação de investimentos na fileira do azeite, por parte de grupos empresariais espanhóis com 

resultados positivos quer pela modernização dos lagares quer ao nível do plantio de novos olivais. 

Outra fileira com algum desenvolvimento é a agro-silvo-pastorícia. 

6.12.5. Acessibilidade 

A análise da rede viária da região onde se insere a área em estudo possibilita a distinção entre a 

rede viária nacional, que permite o acesso à região, e a rede de estradas municipais e caminhos 

agrícolas, que assegura o acesso a localidades e às explorações agrícolas, respectivamente. 

No que respeita à rede viária nacional (IP e EN), identificaram-se as seguintes estradas com 

interesse para a região em estudo: 

− EN 255 - Desenvolve-se no sentido Norte-Sul, permitindo a ligação, para Norte, ao Alqueva, 

Mourão, Portel, Évora. Para Sul permite a ligação a Serpa, Mértola e Beja; 

− EN 255-1 - Com início na EN255 a Sul de Moura, desenvolve-se no sentido Noroeste-Sudeste, 

permitindo a ligação, a Espanha; 

− EN 258 - Desenvolve-se no sentido Este-Oeste, permitindo a ligação, para Este, ao Pedrógão, 

Vidigueira e Beja. Para Oeste permite a ligação a Barrancos e Espanha; 

− EN 386 - Desenvolve-se no sentido Oeste-Este, com início em Moura, permitindo a ligação, 

para Oeste, a Brinches e Serpa; 

− EM 538 – Desenvolve-se no sentido Sudeste-Noroeste, com início dentro de Moura na EN255, 

permitindo a ligação ao Monte do Ameixial e ao Cais do Fragal; 

− CM 1038 - Desenvolve-se no sentido Norte-Sul, com início junto a Moura, na EN255-1 

permitindo a ligação à Herdade dos Machados; 

− CM 1080 - Desenvolve-se no sentido Este-Oeste, com início na EM 538, permitindo a ligação a 

alguns Montes a Oeste de Moura. 
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Em relação aos caminhos agrícolas, identificou-se a existência de uma rede do tipo malhada com 

uma densidade razoável. 

Para além destas estradas existe, ainda, um conjunto de caminhos que penetra na área agrícola, 

possibilitando o acesso às diversas explorações agrícolas. 

6.12.6. Sócio-economia local 

Na área em estudo existem explorações agro-silvo-pastoris praticadas nos típicos montes 

alentejanos. Verifica-se a criação de gado bovino, ovino e suíno (Figura 6-85) em regime extensivo e 

misto.  

 

Figura 6-85 - Criação de Porco Preto em regime extensivo na área de estudo. 

Em termos agrícolas foram observadas diversas culturas (quer em regime de sequeiro quer em 

regime de regadio). O cultivo dos campos é feito em zonas abertas e em sub – coberto associado a 

Olival e Montado. O Olival possui uma expressão muito significativa na zona em estudo (Figura 6-86). 
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Figura 6-86 – Zonas de Olival na área de estudo. 

Na área de estudo, tem também importância, a nível da sócio-economia a empresa Água Castello 

que aqui tem a sua nascente e linha de engarrafamento (Figura 6-87).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6-87 – Empresa Água Castello a operar no concelho de Moura. 

6.12.7. Síntese 

A análise sócio-económica centrou-se no concelho de Moura e sempre que possível nas freguesias 

abrangidas (São João Baptista e Santo Agostinho). 

No que respeita à população, os principais indicadores demográficos analisados revelam que a 

população no concelho de Moura se encontra envelhecida, com índice de envelhecimento bastante 

superior ao do continente. 

Quer o concelho de Moura, quer as freguesias abrangidas pelo estudo sofreram um decréscimo da 

sua população, entre 2001 e 2011. 
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Quanto aos sectores de actividade económica, a população activa no sector terciário é mais 

elevada quer a nível do concelho em estudo quer a nível das freguesias estudadas. No entanto, o 

peso do sector primário no concelho (Moura) é ainda significativo, (18,9%), sendo este valor inferior na 

freguesia de Santo Agostinho, mas superior na freguesia de São João Baptista. A Administração local, 

constitui a principal actividade empregadora do concelho. Existem, no entanto, algumas unidades 

industriais e um sector de serviços em crescimento. 

O tecido produtivo do concelho de Moura é caracterizado por empresas de muito pequena 

dimensão, micro-empresas, em que as sociedades aí sedeadas têm, claramente, um peso pouco 

significativo. 

Em relação à população agrícola, os produtores agrícolas somam, no concelho de Moura, cerca de 

1550 indivíduos. São maioritariamente homens estando a classe bastante envelhecida (45,7% tem 

mais de 55 anos). O nível de instrução é, na maior parte dos casos (81.6%), básico ou nenhum, sendo 

este último caso ainda bastante elevado. Apenas 8,3% dos empresários agrícolas singulares têm 

instrução secundária ou superior no concelho de Moura. A maioria dos produtores exerce uma 

actividade a tempo parcial na agricultura sendo que a fonte de rendimentos do agregado familiar em 

77,8% dos casos é principalmente de origem exterior à exploração. 

6.13. Qualidade do Ar 

6.13.1. Considerações Gerais 

A caracterização deste descritor foi efectuada recorrendo a bibliografia consultada e a visitas 

frequentes ao local realizadas durante o decorrer do estudo. 

O regime geral da gestão da qualidade do ar ambiente consta actualmente do Decreto-Lei 

n.º 276/99, de 23 de Julho, onde são definidas as principais normas gerais da avaliação e da gestão 

da qualidade do ar, visando evitar, prevenir ou limitar as emissões de certos poluentes atmosféricos, 

bem como os efeitos nocivos desses poluentes sobre a saúde humana e sobre o ambiente na sua 

globalidade, deixando para posterior regulação a matéria específica atinente a cada um dos poluentes 

considerados, nomeadamente a referente aos limites de concentração no ar ambiente, margens de 

tolerância e limiares de alerta. 

O Decreto-Lei n.º 111/2002, que transpôs para o direito interno a Directiva n.º 1999/30/CE, do 

Conselho, de 22 de Abril, estabelece os valores limite das concentrações no ar ambiente do dióxido de 

enxofre (SO2), dióxido de azoto (NO2) e óxidos de azoto (NOx), partículas de suspensão (PM10), 

chumbo (Pb), benzeno (C6H6) e monóxido de carbono (CO), bem como as regras de gestão da 

qualidade do ar aplicáveis a esses poluentes, em execução do disposto nos artigos 4.º e 5.º do 

Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, e da Directiva n.º 2000/69/CE, do Parlamento Europeu e do 
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Conselho, de 16 de Novembro, relativa a valores limite para o benzeno e monóxido de carbono no ar 

ambiente.  

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro, que transpõe para a ordem jurídica interna a 

Directiva 2008/50/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Maio, relativa à qualidade do 

ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa - Directiva CAFE, que resultou da revisão da Directiva-

quadro relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente (Directiva n.º 96/62/CE, de 27 de 

Setembro), estabelece medidas destinadas a definir e fixar objectivos relativos à qualidade do ar 

ambiente, com o fim de evitar, prevenir ou reduzir os efeitos nocivos para a saúde humana e para o 

ambiente. 

Neste contexto, são definidos procedimentos mais exigentes para a avaliação da qualidade do ar 

nas unidades de gestão estabelecidas para esse efeito (zonas e aglomerações), com um enfoque 

particular nas medidas de controlo e garantia de qualidade das medições, na rastreabilidade de todas 

as medições, na utilização de métodos de referência e equipamentos aprovados, na determinação da 

equivalência de métodos que não são de referência e na realização de exercícios de intercomparação. 

Existe, a nível nacional, uma rede de monitorização da qualidade do ar da responsabilidade do 

Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, e algumas redes de monitorização particulares. 

Estas redes não abrangem, no entanto, todo o Território nacional, restringindo-se actualmente aos 

locais de maior ocupação de fontes poluentes. Assim, na zona em estudo não existem registos de 

medições de parâmetros de qualidade do ar. A estação de monitorização mais próxima existente 

localiza-se em Terena (Estação Remota ou Rural de Fundo), no concelho do Alandroal e com data de 

activação em 2005. Futuramente, três outras estações entrarão em funcionamento em Évora, Beja e 

Portalegre. 

Tratando-se de uma zona marcadamente rural e com densidades populacionais relativamente 

baixas. O Alentejo apresenta, de uma forma geral, boa qualidade do ar, pese embora o facto de existir 

um número limitado de estações de monitorização dos parâmetros acima referidos (Relatório 

Ambiental Avaliação Ambiental Estratégica do PROT Alentejo, 2008). 

6.13.2. Fontes Poluentes 

Na área de estudo para implantação do Emparcelamento dos Coutos de Moura não se identificaram 

fontes pontuais, designadamente indústrias, que possam contribuir significativamente para a 

deterioração da qualidade do ar local. Conforme referido anteriormente, a área em estudo é, 

essencialmente, ocupada por espaços agrícolas de tipologias variadas, que poderão contribuir para a 

emissão de poluentes como o metano, cuja emissão está associada à presença de agricultura e da 

vegetação natural, e os compostos orgânicos voláteis. 
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Na área de intervenção, as principais fontes poluidoras do ar são lineares, correspondendo ao 

tráfego rodoviário verificado nas várias estradas que servem esta zona, nomeadamente: 

− EN 255 - faz a ligação, para Norte, ao Alqueva, Mourão, Portel, Évora. Para Sul permite a 

ligação a Serpa, Mértola e Beja; 

− EN 255-1 - permite a ligação, a Espanha; 

− EN 258 - permite a ligação a Barrancos e Espanha; 

− EN 386 - permite a ligação, para Oeste, a Brinches e Serpa; 

− EM 538 – permite a ligação ao Monte do Ameixial e ao Cais do Fragal; 

− CM 1038 - permite a ligação à Herdade dos Machados; 

− CM 1080 - permite a ligação a alguns Montes a Oeste de Moura. 

O volume de tráfego existente (reduzido) e a morfologia da zona (dominada por vales abertos), 

contribuem para que o poder poluente das rodovias seja mínimo e rapidamente diluído pela acção do 

vento. Assim, considera-se que a qualidade do ar na zona em estudo deverá apresentar boa 

qualidade. 

Tendo em conta a rede viária e o volume de tráfego existente (reduzido), não se prevê qualquer tipo 

de risco em termos de saúde pública no local de implantação do Projecto de Emparcelamento dos 

Coutos de Moura e povoações mais próximas. 

Durante o reconhecimento de campo efectuado, não foram detectadas quaisquer fontes poluidoras 

do ar consideradas importantes, ou capazes de afectar a qualidade do ar de forma significativa, pelo 

que se considera a qualidade do ar na área de estudo se classifica como boa. 

6.13.3. Síntese 

Na área de implementação do Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura não existem 

dados disponíveis das estações da rede nacional de monitorização que possibilitem a caracterização 

da qualidade do ar. No entanto, nesta zona não existem fontes de poluição atmosférica significativas, 

pelo que a qualidade do ar de um modo geral é boa, destacando-se apenas, como as únicas fontes de 

poluição, o tráfego rodoviário que circula nas estradas mais próximas. 

Em conclusão, considera-se como boa qualidade do ar actualmente existente no local em estudo, 

de características vincadamente rurais, afastada de grandes núcleos industriais, e cujo regime de 

ventos favorece localmente a dispersão de poluentes. 
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6.14. Qualidade do Ambiente Sonoro 

6.14.1. Considerações Gerais 

A legislação nacional sobre o ruído ambiente em Portugal, actualmente enquadrada pelo 

Regulamento Geral do Ruído, anexo ao Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, e rectificado pela 

Declaração de Rectificação n.º 18/2007 de 16 de Março e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 

de Agosto, estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda 

da saúde humana e o bem estar das populações. 

O actual Regulamento Geral do Ruído introduz além dos conceitos de zona sensível e zona mista já 

previstos na anterior legislação, o de uma nova classificação que estava interligada num dos outros 

conceitos anteriores que é o de zona urbana consolidada. A classificação é da competência das 

Câmaras Municipais, devendo estas zonas estar delimitadas e disciplinadas no respectivo Plano 

Director Municipal. 

De acordo com as disposições do Decreto-Lei referido, os níveis sonoros limite nestas zonas são 

caracterizados pelo valor do parâmetro LAeq (Nível Sonoro Equivalente) do ruído ambiente exterior, 

para três períodos de referência, diurno entardecer e nocturno. Os valores limite para os dois tipos de 

zona (sensível e mista) são apresentados no Quadro 6-89 em função dos indicadores Lden (indicador 

de ruído diurno-entardecer-nocturno) e Ln (indicador ruído nocturno). 

Quadro 6-89 – Valores limite do parâmetro LAeq. 

Zona Lden Ln 

Sensível - a área definida em plano municipal de ordenamento do 

território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, 
hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, 
podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços 
destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros 
estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos 
de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno. 

55 
45 

Mista - a área definida em plano municipal de ordenamento do território, 

cuja ocupação seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para 
além dos referidos na definição de zona sensível. 

65 45 

Na Ausência de Classificação 63 53 

A legislação comunitária – Directiva 2002/49/CE, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente, 

define uma abordagem comum, com vista a evitar, prevenir ou reduzir, numa base prioritária, os 

efeitos prejudiciais da exposição ao ruído no ambiente, nomeadamente, situações de incomodidade, 

bem como fornecer a base para o desenvolvimento de medidas comunitárias de redução do ruído 

emitido pelas principais fontes. 
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6.14.2. Área Afecta ao Projecto 

No caso do projecto, na fase de construção estamos perante obras de construção civil, que são 

actividades ruidosas temporárias. Nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de 

Janeiro “é proibido o exercício de actividades ruidosas temporárias na proximidade de edifícios de 

habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas.” As excepções 

carecem de licença especial de ruído.  

Em fase de exploração, a instalação de um projecto de emparcelamento não implica, de uma forma 

geral, a introdução de um conjunto de fontes de ruído que poderão gerar impactes negativos ao nível 

do ambiente sonoro do local. As actividades associadas ao normal funcionamento deste projecto não 

são ruidosas, ou dito de outra forma, os níveis de ruído que se irão verificar em fase de funcionamento 

seguramente não irão ultrapassar os níveis actuais. 

A área de estudo e envolvente imediata apresenta uma ocupação rural, sendo constituída 

essencialmente por áreas agrícolas, terrenos incultos e algumas zonas habitacionais (montes).  

Em termos de actividade industrial, apresenta empresas ligadas à agricultura, à silvicultura e à 

caça. As indústrias que actualmente contribuem para a dinamização da actividade económica do 

concelho encontram-se essencialmente ligadas à transformação de produtos agrícolas, com destaque 

para a produção de azeite e azeitona de conserva. 

Verifica-se, assim que o tecido industrial da região é praticamente inexistente, pelo que as fontes 

ruidosas são reduzidas devendo-se essencialmente à circulação de viaturas na rede viária. Outra 

fonte de ruído a apontar é a das máquinas utilizadas na actividade agrícola na área do projecto. 

Em Dezembro de 2011, o Laboratório de Acústica e Vibrações procedeu à Actualização dos Mapas 

de Ruído do Concelho de Moura, dando-se assim cumprimento às disposições do Decreto-Lei n.º 

9/2007, de 17 de Janeiro (que aprovou o «Regulamento Geral do Ruído» - RGR) e regulamentação 

complementar. Os níveis de ruído foram expressos segundo os indicadores em vigor (Lden e Ln) e 

foram obtidos por adaptação dos dados de entrada dos anteriores mapas elaborados ao abrigo do 

Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro. 

As principais conclusões desse estudo foram as seguintes: 

− A principal fonte de ruído do concelho de Moura, quer qualitativa quer quantitativamente, é o 

tráfego rodoviário. As vias rodoviárias mais ruidosas são as vias estruturantes que servem e 

atravessam o concelho e que apresentam volumes de tráfego significativos, designadamente:  

� Rua da Amareleja; 

� Rua do Sequeiro, Rua do Matadouro, Rua dos Lameirões; 
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� Avenida dos Bombeiros Voluntários de Moura; 

� Rua Defensores de Santo Aleixo; 

� Rua Luís de Camões; 

� Largo de Santa Clara; 

� Largo de São Francisco; 

� Rua Engenheiro Armando Lopes Almeida Manso; 

� Rua das Terçarias; 

� Rua da República; 

� Rua Serpa Pinto; 

� Rua das Forças Armadas; 

� EN 255.  

− Relativamente ao ruído industrial, verificou-se que este não tem importância relativa assinalável, 

especialmente quando comparado com o tráfego rodoviário. As emissões sonoras derivadas 

desta fonte não são, de acordo com os resultados obtidos, susceptíveis de ocasionarem 

situações de conflito assinaláveis; 

− Estimativas efectuadas no âmbito do presente estudo apontam para que: 

� Cerca de 90% da população está exposta a níveis de ruído ambiente compatíveis com 

zonas sensíveis; 

� A quase totalidade da população do concelho está exposta a níveis de ruído ambiente 

compatíveis com zonas mistas. Apenas 1% da população para o indicador Lden e 2% 

para o indicador Ln estão em locais com níveis sonoros incompatíveis com zonas mistas. 

� As áreas a classificar (zonas sensíveis ou mistas) com níveis de ruído ambiente que 

excedem os critérios legais devem ser objecto de planos de redução de ruído. 

Em virtude do exposto, e como não são expectáveis impactes nos receptores sensíveis existentes 

na área do Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura, considerou-se dispensável efectuar 

medições de ruído locais. Pela análise dos mapas de ruído, verificou-se que a zona em análise, é 

pouco ruidosa, com níveis de ruído inferiores a 55 Lden. Na envolvente imediata aos principais eixos 

rodoviários o valor de Lden é superior encontrando-se compreendido entre os 60 e 65 db(A). 
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6.14.3. Síntese 

Para além do ruído que é produzido pela circulação automóvel nas estradas mais próximas e 

máquinas agrícolas, não foram identificadas outras fontes emissoras consideradas importantes. Os 

níveis de ruído são baixos e de reduzido significado em termos de incomodidade paras as populações, 

o que seria de esperar dados os usos agrícolas predominantes. 

6.15. Produção e Gestão de Resíduos e efluentes 

6.15.1. Introdução e Enquadramento Legal 

A análise deste descritor incide sobre a gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), bem como a 

gestão das águas residuais produzidas no concelho de Moura. Será efectuada uma breve descrição 

dos sistemas de recolha e tratamento dos RSU e do tratamento de efluentes líquidos tendo em conta 

a informação disponibilizada pela Câmara Municipal de Moura, pela Associação de Municípios 

Alentejanos para a Gestão do Ambiente e os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). 

A legislação em vigor correspondente à Lei-Quadro sobre a Gestão dos Resíduos ficou definida 

pelo Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro. O referido Decreto-Lei veio a ser alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, actualmente em vigor e que corresponde ao novo regime 

jurídico para a gestão de resíduos. 

6.15.2. Resíduos Sólidos Urbanos 

O concelho de Moura é servido pelo Sistema Multimunicipal da Associação de Municípios 

Alentejanos para a Gestão do Ambiente (AMALGA), gerido pela Resialentejo, que abrange também os 

concelhos de Almodôvar, Barrancos, Beja, Castro Verde, Mértola e Ourique.  

Em termos de infra-estruturas, este sistema é constituído por um aterro e uma estação de triagem 

(localizados no concelho de Beja), quatro estações de transferência (uma das quais localizada em 

Pias, que serve o concelho de Moura), cinco ecocentros (localizados nos concelhos de Barrancos, 

Beja, Castro Verde, Mértola e Serpa (Pias)) e vários ecopontos, sendo de destacar os 50 no concelho 

de Moura. 

De acordo com a AMALGA, o seu Parque Ambiental, em Beja, é formado pelo aterro sanitário de 

Resíduos Sólidos Urbanos, pelo aterro sanitário de resíduos não perigosos, pela estação de filtração, 

pela unidade de recepção de cadáveres de pequenos ruminantes, pela unidade de tratamento de 

resíduos Hospitalares, pelo crematório de cadáveres de animais de companhia e por uma unidade de 

descontaminação e desmantelamento de veículos em fim-de-vida. 

Existe ainda, um projecto para gestão de resíduos agrícolas (Projecto Resiagro), com vista a dar 

resposta às necessidades dos agricultores na área de incidência da AMALGA. Para tal a Resialentejo 
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irá disponibilizar uma zona no Parque Ambiental da AMALGA para deposito desses resíduos e será 

instalado uma indústria recicladora desse tipo de resíduos. Esta infra-estrutura irá receber resíduos 

plásticos não perigosos, como filme plástico, fitas de rega, tubagens de rega, etc.. Neste projecto, 

contempla-se também o previsível aumento da quantidade de resíduos de tubagem de rega 

produzidos decorrentes da gradual implementação dos perímetros de rega na área de influência do 

Alqueva. 

Segundo dados do INE de 2001, cerca de 100% da população do concelho de Moura e 94% era 

servida com sistema de recolha de resíduos. 

Na actividade agrícola são produzidos vários tipos de resíduos, entre eles os não orgânicos. Estes, 

são factores de produção utilizados na exploração que atingem o limite de vida útil ou provenientes de 

práticas agrícolas e que, não tendo mais utilidade, são desprezados, como por exemplo óleos, pneus, 

plásticos, embalagens, entre outros. 

Quadro 6.90 – Recolha e Reciclagem de Resíduos Sólidos no concelho em estudo. 

Tipo de recolha Tipo de destino (resíduos) 

Resíduos urbanos recolhidos (t) 
por Localização geográfica, Tipo de 

recolha e Tipo de destino 
(resíduos); Anual (2)  

Período de referência dos dados (1)  
2009 

Localização geográfica 

Portugal Baixo 
Alentejo 

Moura 

t t t 

Total 

Total 5496267 69911 8469 
Aterro 3341707 62164 7704 
Valorização energética 1082831 0 0 
Valorização orgânica 423515 0 0 
Reciclagem 648214 7747 765 

Recolha indiferenciada 

Total 4779411 62164 7704 
Aterro 3341707 62164 7704 
Valorização energética 1082831 0 0 
Valorização orgânica 354873 0 0 
Reciclagem 0 0 0 

Recolha selectiva 

Total 716856 7747 765 
Aterro - - - 
Valorização energética - - - 
Valorização orgânica 68641 0 0 
Reciclagem 648214 7747 765 

Nota(s): 

(1) De 2007 a 2009: O total da Região Autónoma dos Açores inclui resíduos de medicamentos fora de uso (de recolha 
selectiva) não desagregados por ilhas\municípios. O município de Loures inclui dados de Odivelas. 
(2) De 2002 a 2006, dados disponibilizados pelo SGIR do Instituto dos Resíduos. De 2007 em diante, dados provenientes 
do SIRAPA-MRRU da Agência Portuguesa do Ambiente. 

A recolha selectiva e a valorização dos Resíduos Sólidos Urbanos traduzem-se fundamentalmente 

na reciclagem de determinadas fileiras (papel e cartão, vidro, plástico, pilhas e outros). As taxas de 
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recolha selectiva registadas, apesar de terem sofrido um aumento significativo ao longo dos anos, são 

ainda reduzidas, cerca de 4,4% para o concelho de Moura, indicando uma baixa eficiência do sistema 

de recolha implementado. 

No que se refere à tipologia dos resíduos gerados pensa-se que, de acordo com as actividades 

existentes no concelho de Moura, os resíduos predominantes são os RSU e os provenientes da 

agricultura, apresentando-se no Quadro 6.91 a sua provável classificação, segundo a Lista Europeia 

de Resíduos – LER (Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março). 

Quadro 6.91 – Tipologia dos resíduos segundo a Lista Europeia de Resíduos. 

Código LER Designação (Resíduos Não Perigosos) 

20 00 00 Resíduos urbanos e resíduos similares de comércio, indústria e serviços incluindo as 
fracções de recolha selectiva 

02 01 00 Resíduos de produção primária 
02 01 04 Resíduos de plásticos (excluindo embalagens) 
02 01 05 Resíduos agro-químicos 
02 01 06 Fezes, urina e estrume de animais (incluindo palha suja), efluentes recolhidos 

separadamente e tratado noutro local 
02 01 07 Resíduos de exploração florestal 

 Designação (Resíduos Perigosos) 

07 04 00 Resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização de pesticidas orgânicos 
13 02 00 Óleos de motores, transmissões e lubrificação 
20 01 19 Pesticidas 

6.15.3. Efluentes Líquidos 

O concelho de Moura possui uma rede pública de esgotos em que cada freguesia possui a suas 

próprias estruturas de drenagem. Os principais problemas em termos de efluentes dizem respeito ao 

controlo e tratamento das descargas de unidades industriais (principalmente de lagares de azeite, 

serviços oficinais e outras actividades do sector secundário) e às metodologias de tratamentos dos 

solos agrícolas que utilizam produtos prejudiciais ao ambiente e facilmente transportáveis por águas 

de escorrência. 

Quadro 6.92 – Drenagem e Tratamento de Águas Residuais em 2005. 

Localização geográfica 

População servida por sistemas de drenagem 
de águas residuais (%) por Localização 

geográfica; Anual 

População servida por estações de 
tratamento de águas residuais (%) por 

Localização geográfica; Anual 

Período de referência dos dados Período de referência dos dados 

2005 2005 

Portugal 76 64 

Baixo Alentejo 91 84 

Moura 88 87 

Fonte: http://www.ine.pt   

Conforme se pode observar no Quadro 6.92 os concelhos de Moura e Serpa apresentam taxas de 

população servida por sistemas de drenagem de águas residuais superiores à média de Portugal. No 
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entanto o concelho de Serpa em 2005 apresentava uma baixa percentagem de população servida 

com estação de tratamento de águas residuais (cerca de 48%). 

O tratamento das águas residuais no concelho de Moura é assegurado pelas 8 Estações de 

Tratamento de Águas Residuais (ETAR) existentes no concelho (Safara Nascente e Poente, Moura, 

Amareleja, Santo Amador, Santo Aleixo da Restauração, Póvoa de S. Miguel e Sobral da Adiça). 

No concelho de Serpa, existem em funcionamento três Estações de Tratamento de Águas 

Residuais (Vale de Vargo, Vila Verde de Ficalho e Pias) e duas Fossas Sépticas Urbanas (Vales 

Mortos e Santa Iria) (Fonte: Inventário Nacional de sistemas de Abastecimento de Águas Residuais, 

no âmbito do Projecto dos Planos Directores para a Criação dos Sistemas Multimunicipais de Baixa de 

abastecimento de Água e saneamento do Norte, Centro e Sul). Encontram-se em construção as ETAR 

de Serpa e Vila Nova de São Bento. 

Na área de intervenção do projecto pratica-se, maioritariamente, a actividade agrícola. 

Relativamente aos tipos de resíduos provenientes desta actividade, estes abrangem uma variedade 

alargada de categorias e incluem: restos de produções não retiradas (frutas, hortícolas, etc.); resíduos 

vegetais, provenientes da actividade agrícola e florestal; resíduos de produtos animais; dejectos de 

animais; resíduos plásticos; resíduos de embalagens (pesticidas e produtos agrícolas, embalagens de 

madeira para acondicionamento dos produtos e outras); resíduos provenientes da maquinaria 

agrícola. 

Deste modo, a maior quantidade destes resíduos são orgânicos, enquadrando-se nos diversos 

ciclos ecológicos e sendo decompostos no próprio local de produção. Na área de intervenção não são 

produzidos quaisquer efluentes líquidos em volumes significativos. 

6.15.4. Síntese 

No que diz respeito aos resíduos sólidos urbanos (RSU), o concelho abrangido pela área de estudo, 

Moura apresenta um índice de recolha elevado, mas uma baixa taxa de recolha selectiva. Os resíduos 

predominantes são os de origem doméstica e agrícola. 

Ao nível dos efluentes líquidos, o concelho de Moura apresenta boas taxas de drenagem e 

tratamento de águas residuais, com 87% da população servida com ETAR. 
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7. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

7.1. Metodologia 

No presente capítulo do Estudo de Impacte Ambiental procedeu-se à identificação dos potenciais 

impactes ambientais gerados pela construção e exploração das infra-estruturas de engenharia rural 

que integram o projecto e pelas práticas agrícolas previstas realizar na área de estudo, com base na 

consideração das suas características intrínsecas e do respectivo local de implementação do projecto, 

tendo em conta a experiência e o conhecimento dos impactes ambientais provocados por projectos 

semelhantes, a experiência da equipa na realização de estudos de impacte ambiental e através das 

informações e elementos recolhidos junto das entidades oficiais consultadas sobre o projecto em 

análise. 

Em “Técnicas de Predição de Impactes Ambientais” editado por Maria do Rosário Partidário e Júlio 

de Jesus, refere-se que: 

“A fase de predição de impactes é uma das fases de AIA mais difíceis de realizar. Em primeiro 

lugar, a actividade de previsão tem sempre um determinado grau de incerteza associado, uma vez 

que se estão a tentar prever situações futuras. Por outro lado, se para alguns sectores do ambiente 

existem modelos matemáticos que permitem obter previsões mais ou menos precisas dos efeitos 

ambientais esperados, existem outras áreas para as quais essa previsão é extremamente difícil de 

realizar, dado o pouco conhecimento existente acerca da natureza das relações e o grande número de 

interacções envolvidas.” 

“A predição dos impactes é a área menos desenvolvida em termos de metodologias que possam 

ser directamente aplicadas à Avaliação de Impactes Ambientais. Os métodos de predição utilizados 

em AIA podem ser agrupados em: 

− Métodos qualitativos; 

− Comparação com casos semelhantes; 

− Realização de experiências; 

− Utilização de modelos. 

Nos métodos qualitativos recorre-se ao julgamento de especialistas nas diversas áreas para a 

realização de previsões, geralmente qualitativas, acerca dos efeitos ambientais esperados. Estes 

métodos são particularmente úteis quando não existem dados do passado a partir dos quais se possa 

identificar um padrão ou para problemas de difícil quantificação.” 
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É na situação atrás descrita que se enquadra a avaliação do impacte ambiental gerado pela 

implantação do projecto em análise. 

Nesta situação, caso fossem atribuídos valores (quantificação dos efeitos dentro de uma escala 

numérica) aos efeitos do projecto em cada descritor ambiental, quer a própria escala de valores a 

atribuir (gama de variação dos efeitos), quer a própria atribuição dos valores, seria sempre subjectiva, 

ou seja, ir-se-ia ser rigoroso na quantificação mas trabalhando sempre sobre uma base subjectiva. 

Assim, optou-se por utilizar uma metodologia qualitativa, que permitiu transmitir a importância e 

significado dos impactes ambientais gerados pela implantação do projecto, tendo fundamentalmente 

por base a experiência dos técnicos intervenientes no estudo sobre a implantação de projectos 

semelhantes. 

Apresenta-se, de seguida, os parâmetros bem como os critérios da sua aplicação aos impactes 

gerados sobre as várias componentes ambientais afectadas pela implementação do projecto: 

• Sentido valorativo: negativo, nulo ou positivo, consoante o impacte provoca uma degradação, 

não afecta ou valoriza a qualidade do ambiente; 

• Tipo de ocorrência: directo ou indirecto, consoante seja determinado directamente pelo 

projecto, ou seja induzido pelas actividades com ele relacionadas; 

• Duração: temporário ou permanente, consoante se verifique apenas durante um determinado 

período ou persistir no tempo. Um impacte é considerado permanente a partir do momento em 

que os seus efeitos se verifiquem no mínimo durante o tempo de vida do projecto em análise; 

• Probabilidade de ocorrência: certo, provável, improvável ou de probabilidade desconhecida; 

• Âmbito espacial: local, regional ou nacional; 

• Desfasamento no tempo: imediato (ocorrência durante ou imediatamente após a fase de 

construção), de médio prazo (sensivelmente até 5 anos) ou de longo prazo; 

• Reversibilidade: reversível, caso os valores ambientais afectados possam ser restabelecidos à 

situação pré-projecto, ou irreversível, caso tal não seja possível; 

• Grau de significância: muito significativo, significativo ou pouco significativo. A significância de 

um impacte é considerada como o critério descritivo mais importante, sendo que a 

determinação do seu grau é influenciada por todos os restantes critérios de avaliação, em 

particular a intensidade, a duração e a reversibilidade do impacte. A significância de um impacte 

leva ainda em conta o cumprimento da legislação específica vigente, a interferência com 
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populações, a afectação do equilíbrio dos ecossistemas existentes, a afectação de áreas de 

reconhecido valor cénico ou paisagístico, etc.; 

• Magnitude: reduzida, média ou elevada, consoante a dimensão da afectação do impacte. 

7.2. Identificação das Principais Acções Geradoras de Impactes 

As principais acções geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir durante diversas fases, 

nomeadamente, construção, exploração e reabilitação ou desactivação do projecto. 

Salienta-se que, apesar de em algumas parcelas da área do Projecto de Emparcelamento dos 

Coutos de Moura estar prevista a implementação do regadio, não é âmbito do presente Estudo de 

Impacte Ambiental o estudo do sistema de rega que futuramente irá beneficiar este projecto. 

Conforme referido anteriormente a beneficiação de parte da área de Emparcelamento pelo Sistema de 

Rega dos Fins Múltiplo do Alqueva será âmbito de um Projecto de Execução e Estudo de Impacte 

Ambiental independente do presente estudo.  

Pelo atrás mencionado não será analisado no presente Estudo de Impacte Ambiental o efeito do 

Regadio na área de Emparcelamento dos Coutos de Moura. 

Salienta-se que as áreas de reconversão do olival encontraram-se a cargo dos proprietários e 

estão dependentes da atribuição de fundos comunitários, pelo que a área total de reconversão do 

olival (cerca de 1300 ha), prevista no actual projecto poderá não se concretizar  na sua totalidade. 

Sendo assim, os impactes sobre a reconversão do olival apesar de poderem ser tipificados, a sua 

quantificação irá depender das áreas efectivamente reconvertidas. 

Assim, e tendo em conta o atrás referido, para as fases de construção, exploração e reabilitação ou 

desactivação do projecto distinguem-se as seguintes principais acções geradoras de impactes: 

Fase de Construção: 

− instalação e utilização do estaleiro, incluindo zona de armazenamento temporário de materiais e 

inertes sobrantes das escavações; 

− desmatação dos terrenos; 

− movimentação geral de terras para execução das obras (rede de viária e drenagem); 

− reabilitação de caminhos dentro do perímetro (limpeza do terreno/desmatação, remoção e 

armazenamento de terra vegetal, escavação/aterros/compactação; alargamento de faixas, 

pavimentação; execução/reabilitação de obras de arte: aquedutos, pontões, etc.); 

− execução e reabilitação do sistema de drenagem (reperfilamento e limpeza de linhas de água e 

reabilitação/execução de obras especiais localizadas: obras de protecção contra a erosão). 
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− colocação de marcos nos novos limites das propriedades; 

− arranque do olival antigo e plantação no novo olival intensivo em cerca de 1300 ha. 

Fase de Exploração: 

− actividades associadas ao funcionamento e manutenção geral das infra-estruturas, 

nomeadamente, da rede viária (incluindo as obras de arte) e limpeza das valas de drenagem;  

− actividades associadas à exploração do novo sistema cultural, nomeadamente no que diz 

respeito ao normal funcionamento dos trabalhos agrícolas: lavouras, sementeiras/ plantações, 

colheitas e aplicação de adubos e pesticidas; 

Fase de Desactivação: 

− abandono; 

− reabilitação/substituição dos equipamentos e infra-estruturas. 

Nos pontos seguintes serão identificados e avaliados os impactes incidentes sobre as várias 

componentes ambientais analisadas na situação de referência decorrentes da implementação do 

projecto.  

Dado que a cada fase de projecto correspondem acções e impactes específicos, a presente 

avaliação de impactes ambientais é feita de forma discriminada para as diversas fases do projecto. 

7.3. Previsão e Avaliação de Impactes nas Diferentes Fases 

7.3.1. Impactes sobre o Clima 

7.3.1.1. Enquadramento 

Os impactes ao nível do clima são difíceis de prever, não só devido à complexidade dos padrões 

climáticos mas também porque resultam tipicamente das relações indirectas de uma multiplicidade de 

factores. 

7.3.1.2. Fase de construção 

Não são expectáveis impactes sobre o clima decorrentes acções de reconversão predial na fase 

de construção. 

Para implementação das infra-estruturas do projecto (construção e reabilitação de caminhos) e 

para a acções previstas ao nível da drenagem (reperfilamento, limpeza, e limpeza selectiva) não são 

expectáveis impactes sobre o clima, uma vez que as acções de desmatação/desarborização (remoção 

de vegetação) previstas são irrelevantes no contexto local. No entanto, as referidas acções, ao 

levarem à destruição do coberto vegetal, poderão eventualmente levar a uma subida, embora muito 
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pouco acentuada, de temperatura do ar junto ao solo e diminuição da humidade relativa do ar. Todo 

este efeito ficará circunscrito ao perímetro do projecto onde serão realizadas as actividades de 

desmatação para a implementação das infra-estruturas. 

Este é um impacte negativo, directo, de dimensão local, temporário (restringe-se ao tempo de 

recobrimento do solo), certo, imediato (durante a desmatação), reversível, pouco significativo e de 

magnitude reduzida. 

A reconversão do olival prevista implicará o arranque de árvores numa grande extensão (cerca de 

1300 ha), pelo que a nível local poderá ocorrer uma diminuição da evapotranspiração e 

consequentemente, da humidade do ar, das neblinas e nevoeiros matinais e pode influenciar 

ligeiramente a temperatura do ar prevendo-se um impacte negativo, indirecto, temporário, provável, 

local, a curto prazo, pouco significativo e de magnitude reduzida. Salienta-se, no entanto, que o 

arranque do Olival não se fará toda de uma só vez, estando prevista ser espaçado por dois anos (nos 

meses de Junho e Julho). 

7.3.1.3.  Fase de exploração 

Não são expectáveis impactes sobre o clima decorrentes das acções de reconversão predial e da 

exploração das infra-estruturas na fase de exploração. 

Nesta fase, com o crescimento do Olival, na área onde houve a reconversão, prevê-se que as 

oliveiras venham a constituir uma barreira às brisas ou mesmo a ventos de maiores velocidades, o 

que por sua vez potencia uma diminuição da evapotranspiração. Esta acção irá provocar um impacte 

positivo, indirecto, temporário, provável, local, a médio/longo prazo, reversível, pouco significativo e de 

magnitude reduzida. 

7.3.1.4.  Fase de desactivação 

Caso a desactivação signifique o abandono das áreas de olival, com o arranque das oliveiras, tal 

conduzirá a alterações dos parâmetros climáticos inversas às descritas para a fase de exploração, 

com a diminuição da evaporação e da humidade do ar e da diminuição da ocorrência de nevoeiros e 

neblinas, reflectindo-se tais efeitos em impactes negativos, de significância e magnitude semelhantes 

às verificadas na fase anterior. 

Refira-se, no entanto, que a indeterminação que caracteriza a fase de desactivação, associada à 

incerteza sobre a evolução dos parâmetros climáticos no decorrer do tempo de vida do projecto, reduz 

consideravelmente o grau de precisão da avaliação dos impactes. 
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7.3.1.5. Síntese 

Na fase de construção não se prevêem impactes no clima decorrentes da reconversão predial. 

Na fase de exploração os impactes advêm da exploração de uma área de olival intensivo. Estes 

impactes são positivos, de magnitude reduzida e pouco significativos. 

Na fase de desactivação os impactes serão inversos aos da fase de exploração, sendo previsível a 

diminuição da evaporação, da humidade e da ocorrência de nevoeiros e neblinas. 

7.3.2. Impactes sobre o Uso dos Solos 

7.3.2.1. Enquadramento 

Relativamente ao presente descritor, as principais acções geradoras de impactes do projecto em 

análise são a implementação das infra-estruturas (a beneficiação de caminhos e da rede de 

drenagem) na fase de construção, e a reconversão do Olival, na fase de exploração. 

7.3.2.2. Fase de construção 

Durante a fase de construção prevêem-se impactes negativos decorrentes da instalação e 

funcionamento do estaleiro, da beneficiação dos caminhos e da reabitação da rede de drenagem. 

As zonas de estaleiro ainda não se encontram definidas tendo no entanto sido indicadas Zonas 

Preferenciais para Instalação de Estaleiros e de Depósito de Inertes (Desenho 25). No entanto, será 

expectável que a instalação e actividade de estaleiro necessário à obra de concretização do projecto 

apresentem um impacte negativo e directo no uso do solo, de magnitude reduzida, dado o seu 

carácter localizado e temporário, e de significância variável de acordo com o uso do solo no local de 

instalação. 

Relativamente aos usos do solo, nos quadros que se seguem apresenta-se a quantificação das 

áreas a afectar pela implantação das infra-estruturas associadas ao Projecto de Emparcelamento dos 

Coutos de Moura. 

Quadro 7-1 – Quantificação das áreas (ha) das diferentes classes de uso dos solos afectadas pela 
implementação da rede viária. 

Caminhos Classe de Ocupação do Solo Extensão (m) Largura total (m) Área (ha) 

Agrícola Principais 

Culturas Anuais de Regadio 26,74 5,4 0,01 

Culturas Anuais de Sequeiro 5503,73 5,4 2,97 

Montados 166,76 5,4 0,09 

Olivais de Regadio 1183,05 5,4 0,64 

Olivais de Sequeiro 8682,84 5,4 4,69 

Pomar 120,17 5,4 0,06 

Vegetação Ripícola 7,62 5,4 0,00 

Zonas Artificializadas 85,74 5,4 0,05 
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Caminhos Classe de Ocupação do Solo Extensão (m) Largura total (m) Área (ha) 

Agrícolas Secundários 

Culturas Anuais de Regadio 
115,50 3,0 0,03 

Culturas Anuais de Sequeiro 
5334,42 3,0 1,60 

Montados 
72,52 3,0 0,02 

Olivais de Regadio 
3570,33 3,0 1,07 

Olivais de Sequeiro 
23236,38 3,0 6,97 

Outros Povoamentos Florestais 
200,97 3,0 0,06 

Pomar 
282,19 3,0 0,08 

Vegetação Ripícola 
3,52 3,0 0,00 

Vinha 
41,52 3,0 0,01 

Zonas Artificializadas 
644,24 3,0 0,19 

TOTAL 49278,23 -- 18,57 

Da análise do quadro anterior conclui-se os olivais de sequeiro será a classe de ocupação mais 

afectada com a reabilitação dos caminhos, com cerca de 11 ha. Os Montados serão intervencionados 

em cerca de 0,11 ha para a reabilitação caminhos agrícolas secundários e principais. 

No entanto, a magnitude do impacte varia consoante o tipo de ocupação afectado. Considera-se 

que, se a afectação for ao nível das culturas anuais de sequeiro ou regadio a magnitude do impacte 

esperado é reduzida já que o uso do solo poderá ser retomado num curto espaço de tempo. No caso 

da afectação se verificar ao nível do olival (sobretudo de sequeiro, numa área de cerca de 1300 ha 

destinados à reconversão), e especialmente do montado, os usos não voltarão a ser retomados com a 

mesma facilidade, uma vez que estas culturas têm um período de desenvolvimento mais alargado, 

quando comparado com as culturas anuais, sendo o impacte esperado nestas situações de magnitude 

média a elevada. 

No que diz respeito à afectação dos actuais usos agrícolas, e uma vez que durante a fase de 

construção a prática agrícola será interrompida durante um determinado período de tempo nos locais 

a intervencionar, considera-se que o impacte é negativo, certo, imediato, temporário e reversível. Será 

de magnitude reduzida se os proprietários forem compensados financeiramente pela impossibilidade 

de utilização das suas terras. 

7.3.2.3. Fase de exploração 

Na fase de exploração os principais impactes associados à reorganização da estrutura predial das 

parcelas abrangidas pelo projecto de emparcelamento estão relacionados com a alteração gradual 

uso actual do solo. O aumento da superfície cultivada e o consequente aumento de produtividade, 

representará benefícios não só para o proprietário mas também para a economia da região. Neste 

sentido, os impactes gerados serão positivos, prováveis, directos, médio prazo, reversível e de 

magnitude reduzida a média. 
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Na rede viária a beneficiar espera-se um ligeiro aumento de tráfego de maquinaria agrícola, com a 

expectável intensificação desta actividade. Apesar disso o tráfego nestas vias permanecerá a níveis 

muito baixos, característicos da ruralidade da zona e da utilização agrícola destes caminhos, pelo que 

não se esperam impactes significativos resultantes da sua utilização. 

Importa ainda referir que mantém-se nesta fase o impacte já mencionado na fase de construção 

relativo à perda de solo agrícola pela ocupação de algumas das infra-estruturas de projecto, 

nomeadamente nos locais onde os caminhos irão sofrer um alargamento, pouco expressivo, da sua 

faixa de rodagem, resultando num impacte negativo, directo, permanente, certo, local, imediato, 

irreversível, pouco significativo e de magnitude reduzida. 

7.3.2.4. Fase de desactivação 

A análise ao uso do solo em fase de desactivação do projecto de reorganização territorial não é 

facilmente previsível, já que dependerá das condições macro-económicas e das orientações 

estratégicas de ordenamento do território, que condicionarão as opções dos agricultores. Dado que 

não se considera possível prever com exactidão estas condições em fase de desactivação do 

projecto, o eventual cenário pós-projecto a ocorrer será o abandono dos terrenos agrícolas. Perante 

este cenário assiste-se à invasão dos terrenos por comunidades vegetais arbustivas que em nada 

contribuem para a melhoria do poder económico local e regional. Os impactes gerados serão, assim, 

negativos, significativos, certos, reversíveis, de curto prazo e de magnitude média. 

7.3.2.5. Síntese 

Os principais impactes negativos do projecto far-se-ão sentir na fase de construção, decorrendo da 

instalação e funcionamento do estaleiro, dos trabalhos na rede de drenagem e da construção e 

beneficiação de caminhos. Estes impactes negativos serão temporários no caso do estaleiro, e 

permanentes no caso das infra-estruturas do projecto. No entanto serão pouco significativos dada a 

área que será afectada. 

7.3.3. Impactes sobre os Recursos Hídricos 

7.3.3.1. Enquadramento 

Nos anos mais recentes e em termos internacionais, face à diminuição da atenção sobre as fontes 

de poluição pontual, essencialmente por se considerarem de identificação e controlo relativamente 

simples (Haygarth e Condron, 2004), a poluição difusa tem vindo a ser reconhecida como um factor 

determinante na qualidade da água, sendo actualmente considerada, em muitos países, o maior 

problema de poluição da água (Campbell et al, 2004). Esta constatação, não obstante o facto de em 

Portugal ainda persistirem graves problemas associados a poluição de origem pontual, é no entanto 

reveladora de que a poluição de origem difusa pode, por si só, ser responsável pela deterioração da 

qualidade de massas de água superficiais. 
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Neste contexto, as práticas agrícolas adoptadas são determinantes para a qualidade dos meios 

hídricos receptores, 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 que 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 Rural 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 eventuais consequências ao nível do transporte de 

sedimentos e de potenciais poluentes. 

7.3.3.2. Fase de Construção 

7.3.3.2.1. Recursos hídricos superficiais 

Na fase de construção é expectável que ocorram impactes sobre os recursos hídricos superficiais 

em resultado das acções construtivas. Assim, é provável que o movimento de máquinas e de 

trabalhadores, e os trabalhos que impliquem a movimentação de terras (em alturas de realizar 

escavações, aterros ou transporte de terras), originem poeiras que ao serem depositadas nos cursos 

de água irão deteriorar temporariamente a qualidade da água. Este impacte, embora negativo, directo, 

local, e imediato, será provável, temporário e reversível, pelo que se considera ser pouco significativo 

e de magnitude reduzida. 

Outro impacte que poderá ocorrer durante a fase de construção das infra-estruturas do projecto 

(caminhos e rede de drenagem) é uma eventual poluição química e orgânica das linhas de água por 

derrames acidentais associados à manutenção e circulação de máquinas e actividades no estaleiro ou 

frentes de obra. Caso ocorra esta situação, o impacte decorrente será negativo, directo, temporário, 

provável, local, imediato, reversível, significativo e de magnitude média. No entanto, estes impactes 

estarão directamente dependentes do comportamento do empreiteiro em obra, pelo que poderão ser 

evitados caso sejam tomadas as devidas medidas de boa gestão ambiental em obra. 

A utilização, circulação e manutenção de equipamentos e maquinaria são acções susceptíveis de 

gerar impactes negativos, quer através do contacto directo 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. Dependendo do modo como são realizadas, estas operações podem conduzir a um 

aumento da susceptibilidade do solo à erosão, não só devido à destruição parcial do coberto vegetal 

mas também através da destruição da estrutura superficial do solo. Devem assim ser minimizadas as 

intervenções no solo principalmente na proximidade de linhas de água, locais onde a fragilização dos 

solos tende a determinar uma maior erosão. 
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Este tipo de impactes poderá ser mais relevante durante períodos de precipitação intensa, não 

sendo no entanto expectável que venham a afectar significativamente a qualidade das linhas de água 

na área de intervenção. Pelas razões apresentadas os referidos impactes negativos sobre os recursos 

hídricos superficiais são classificados como directos, temporários, prováveis, locais, imediatos, 

reversíveis, mas pouco significativos e de magnitude reduzida. 

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. 

Sendo a construção da rede viária uma obra linear, os impactes expectáveis são negativos, directos, 

temporários, prováveis, locais, imediatos, reversíveis, pouco significativos e de magnitude reduzida. 

A execução da rede de drenagem irá causar impactes a nível da hidrologia local. Está previsto o 

reperfilamento e limpeza de algumas linhas de água. Serão ainda construídas passagens hidráulicas 

(aquedutos e passagens a vau). Estas acções irão aumentar temporariamente os sólidos em 

suspensão nas linhas de água e durante a fase de obra a actividade 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, por arrastamento ao longo das linhas de água, 

durante a fase de construção, poderá ocasionalmente criar a necessidade de proceder à limpeza e 

desobstrução de determinados troços. Os impactes inerentes a estas acções podem ser classificados 

como negativos, directos, temporários, prováveis, locais, imediatos, reversíveis, pouco significativos e 

de magnitude reduzida. 

O arranque de olival numa extensão considerável irá implicar a utilização e circulação de 

maquinaria que poderá gerar impactes negativos, quer através do contacto directo 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. Dependendo do modo como são realizadas, estas 

operações podem conduzir a um aumento da susceptibilidade do solo à erosão, não só devido à 

destruição parcial do coberto vegetal mas também através da destruição da estrutura superficial do 

solo, pelo que se deverá ter especial atenção ao arranque de árvores na proximidade de linhas de 

água, locais onde a fragilização dos solos tende a determinar uma maior erosão e consequentemente 

maiores impactes ambientais negativos significativos. Na globalidade os impactes inerentes a estas 

acções (arranque e plantio de oliveiras) podem ser classificados como negativos, directos, 

temporários, prováveis, locais, imediatos, reversíveis, pouco significativos a significativos e de 

magnitude média, dada a grande extensão de área a reconverter (cerda de 1300 ha). 

Ainda durante a fase de construção, há a considerar a produção de efluentes domésticos do 

estaleiro e de outras fontes relacionadas, nomeadamente águas de lavagem das máquinas, e óleos 

usados dos motores, derrames acidentais, que constituem uma fonte significativa de matéria orgânica, 

sólidos suspensos e hidrocarbonetos, levando à degradação da qualidade das águas superficiais. Os 

impactes a este nível são negativos, directos, temporários, prováveis, locais, imediatos, reversíveis, 

pouco significativos e de magnitude reduzida. 
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Os impactes acima descritos pressupõem que sejam respeitadas as medidas de minimização 

indicadas no presente EIA e que sejam implementadas as acções de recuperação das áreas 

afectadas pela empreitada, preconizadas no Sistema de Gestão Ambiental (SGA) apresentado no 

Anexo 7. 

7.3.3.2.2. Recursos hídricos subterrâneos 

Normalmente a construção e implantação das estruturas dos estaleiros de apoio às obras das infra-

estruturas implica a execução de acções primárias de desmatação e, a consequente execução de 

terraplanagens. Estas acções de projecto provocam a alteração das condições de infiltração dos 

terrenos. Para além disso, ocorrem não só no local de instalação dos estaleiros, mas também numa 

faixa circundante dos mesmos. Esta acção permite assegurar espaços livres de modo a que possam 

ser montados todos os equipamentos de apoio, que são importantes para a boa execução das obras 

de construção das infra-estruturas associadas ao projecto do Emparcelamento dos Coutos de Moura. 

Esta acção, 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 deste modo a área de recarga aquífera (uma vez que o 

sistema aquífero - SAPPRIMZOM – é do tipo livre, e o SAMF apesar de na maior parte da sua 

extensão, ser um aquífero confinado, apresenta zonas do tipo livre). A existência de coberto vegetal é 

positiva uma vez que favorece a infiltração, de tal modo que os macroporos associados às raízes, e 

outras plantas, proporcionam vias e canais para potenciar uma melhor infiltração da água. Em 

condições naturais e normais, o solo age como um buffer na filtração da água de recarga (efeito 

depurador). A destruição destas condições reduz não só a capacidade de infiltração como potencia o 

risco de proporcionar a degradação da qualidade da água. 

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. Todos estes produtos devem estar acondicionados em locais adequados e 

manuseados em condições de segurança do ponto de vista ambiental. Também deve existir uma 

fossa estanque para armazenar efluentes orgânicos das casas de banho (e outras) os quais 

posteriormente poderão ser encaminhados para um sistema de águas residuais que se localize nas 

proximidades. Não devem ser admitidas fossas com poços absorventes dado o potencial 

contaminante para os aquíferos que ocorrem na área do Emparcelamento dos Coutos de Moura, que 

pode ser elevado. Nestas condições só poderão ser admitidas mini-ETARs, ou ETARs do tipo 

biológico. 

No que respeita à zona de armazenamento temporário de materiais e inertes sobrantes das 

escavações, e admitindo que se tratam somente de inertes, o principal impacte é a redução da área 

de recarga aquífera. Isto porque esta área específica será ocupada por terrenos eventualmente, 

bastante argilosos, que de certa maneira irão alterar as estruturas normais de infiltração. Por outro 
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lado a sobrecarga de material inerte pode induzir uma certa perda de permeabilidade vertical. Não 

obstante e com aplicação das medidas de minimização os impactes decorrentes desta acção de 

projecto são muito reduzidos. 

Assim os impactes inerentes à instalação dos estaleiros e armazenamento temporário de inertes, 

podem ser encarados como negativos, imediatos, pouco significativos, de reduzida magnitude, são de 

âmbito local, temporários uma vez que dependem da duração da actividade do estaleiro e da duração 

dos inertes em armazém. São impactes directos embora de probabilidade desconhecida porque a 

área de estaleiro, ou áreas de armazenamento temporário, podem ficar fora da área sujeita a 

avaliação. Estes impactes podem, ser reversíveis após o desmantelamento e remoção dos estaleiros 

e áreas de armazenamento de inertes, com o restabelecimento das condições naturais do terreno. 

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, dado que 

as escavações podem cortar fracturas por onde circula a água subterrânea. 

A circulação de maquinaria e viaturas pesadas, associada ao transporte de terras, contribuirá 

também para a gradual compactação dos terrenos. Esta acção afecta não só a zona do estaleiro, mas 

também todos os caminhos percorridos para aceder aos locais de obra do Emparcelamento dos 

Coutos de Moura, facilitando assim os fenómenos de compactação com a consequente modificação 

das condições de infiltração naturais. 

Os impactes associados à movimentação geral de terras são avaliados como negativos, directos, 

certos, imediatos e de âmbito local (interessam apenas nas áreas afectadas pela escavação e nas 

áreas de deposição). No entanto são de magnitude reduzida e pouco significativos. 

Hidrogeologicamente são impactes que são reversíveis. 

Relativamente à reabilitação da rede viária esta acção irá traduzir-se num aumento do 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. Os impactes 

associados à beneficiação das vias de acesso relativamente à compactação e impermeabilização dos 

terrenos são avaliados como negativos, directos, certos, imediatos, localizados, de baixa magnitude, 

pouco significativos. 

Relativamente a aquedutos e pontões os impactes podem ser relativos não só a alteração das 

condições de infiltração mas também no potencial de contaminação, uma vez que, na sua construção 

podem ser usados produtos (colas, vedantes, óleos, combustíveis etc.) que inadvertidamente, podem 

ser derramados e contaminar os aquíferos.  

Em relação à rede de drenagem, na fase de construção 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 fase de construção desta acção de projecto poderá gerar impactes 
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negativos e imediatos que podem ser considerados pouco significativos, de magnitude reduzida e de 

duração temporária. São impactes directos, prováveis, reversíveis e locais.  

De qualquer modo deve ser imperiosa a manutenção, sempre que possível, das macrófitas que 

ocorram nas linhas de água. Esta situação é enfatizada mais adiante na fase exploração. 

Atendendo a que a área a ocupar por estas componentes do projecto é de igual modo muito 

reduzida e linear, este impacte apesar de negativo, imediato, directo, provável e permanente, é, de 

magnitude média e de âmbito local, sendo assim avaliado como pouco significativo a significativo. 

A melhoria da rede de drenagem leva a uma melhoria das condições de escoamento da água. Este 

é um efeito positivo sobre todo o processo de circulação dos recursos hídricos quer sejam superficiais 

quer sejam subterrâneos. Impacte positivo, directo, de elevada magnitude e significância, certo, 

permanente. 

A reconversão do olival implicará o arranque de árvores numa extensão de cerca de 1300 ha o 

que irá potenciar uma diminuição da infiltração da água na área afectada, pelo menos até as novas 

árvores começarem a criar raízes, assim é expectável um impacte negativo, imediato/médio prazo, 

directo, provável e temporário, de magnitude média e de âmbito local, e significativo, dada a extensão 

da área afectada. 

7.3.3.3. Fase de exploração 

7.3.3.3.1. Recursos hídricos superficiais 

A degradação qualitativa da água, provocada pelas actividades 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 avaliação de impactes de uma exploração agrícola sobre a qualidade da água está estreitamente 

associada a uma complexidade de factores e sinergias cuja hierarquia pode ser ilustrada pela Figura 

7-1. Este aspecto condiciona de forma determinante a dificuldade em estimar as cargas poluentes 

geradas pela poluição difusa, onde os poluentes gerados atingem os cursos de água através de uma 

infinidade de trajectórias e pontos de descarga, ao contrário do que se verifica com as fontes pontuais, 

cujas descargas são directamente lançadas em locais bem definidos na rede hidrográfica, facilitando o 

seu controlo e medição (Figura 7-1.). 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 336 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO  

 

Figura 7-1 – Complexidade hierárquica de impactes na qualidade da água relacionados com a agricultura 
(FAO, 1996). 

As acções provocadas por práticas agrícolas incorrectas, que de um modo geral dão origem às 

maiores perdas de solo, são a remoção do coberto vegetal e consequente diminuição contra a acção 

dos agentes erosivos, e a excessiva mobilização do solo que aumenta a sua erodibilidade. É frequente 

em zonas rurais a maior fonte de sedimentos encontrados nas águas superficiais ser de natureza 

inorgânica e resultante da erosão do solo provocada pelas acções referidas (VALADAS, 1988). 

O possível aumento da erosão do solo devido a práticas agrícolas incorrectas contribui para o 

aumento da carga de sedimentos dos meios receptores e consequente aumento da turbidez da água, 

deposição de sedimentos no fundo do leito dos cursos de água diminuindo a capacidade de 

escoamento de caudais elevados e transporte de elementos tóxicos absorvidos nas partículas 

transportadas. 

A existência de concentrações elevadas de nutrientes nas águas superficiais e subterrâneas de 

zonas rurais devem-se fundamentalmente à aplicação de fertilizantes no solo. As situações mais 

problemáticas devem-se à perda de nitratos por lavagem, devido à elevada solubilidade dos mesmos. 

Assim, a poluição originada pelo azoto pode atingir tanto as águas superficiais como as águas 

subterrâneas. Para as águas superficiais dá-se através do escoamento superficial pelo arraste da 

superfície do solo onde os teores de azoto são mais elevados pois o teor de matéria orgânica é 

também mais elevado, e para as águas subterrâneas através da infiltração ao longo do perfil do solo 

(SANTOS, 1995). 
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Os efeitos do sector agrícola na contaminação da qualidade da água com fosfatos é marginal e diz 

respeito apenas às águas superficiais. Os fosfatos causam menos problemas do que os nitratos pois a 

sua solubilidade na solução do solo é reduzida, ligando-se fortemente às partículas do solo, e 

consequentemente pouco susceptíveis a perdas por lavagem, sendo preferencialmente removidos do 

solo por transporte sólido ou nas colheitas. Assim, a perda de fósforo dos solos agrícolas ocorre quase 

exclusivamente devido à erosão do solo. Salienta-se, ainda, que o fósforo orgânico move-se com mais 

facilidade que as formas inorgânicas e podem provocar aumentos temporários nas concentrações 

deste nutriente nas águas (VALADAS, 1988). 

Outro factor responsável pela alteração da qualidade das águas em resultado da actividade agrícola 

é a aplicação de pesticidas adicionados aos solos para o combate de pragas. O comportamento dos 

pesticidas no solo depende fundamentalmente da sua composição química, que determina a sua 

persistência e a forma como se processa o seu transporte na água e nos sedimentos (VALADAS, 

1988). 

A mobilidade de muitos pesticidas está fortemente relacionada com a sua solubilidade. Os 

insecticidas organoclorados, que têm reduzida solubilidade, são os pesticidas menos móveis, 

seguidos dos insecticidas organofosforados. Os herbicidas ácidos são altamente solúveis, logo os 

mais móveis, enquanto que a maior parte dos pesticidas, incluindo triazinas, fenilureias e carbamatos, 

apresentam mobilidades intermédias (VALADAS, 1988). 

Face ao exposto, a actividade agrícola está associada a um risco de alteração da qualidade da 

água devido às substâncias utilizadas, como sejam os pesticidas e nutrientes (azoto e fósforo), que ao 

não serem aplicados nas quantidades e condições estritamente necessárias para a viabilidade da 

produção agrícola, afectam o equilíbrio ecológico dos meios receptores pela sua toxicidade, com 

efeitos tóxicos ao nível dos organismos aquáticos e até mesmo comprometendo a qualidade da água 

para diversos fins, e, ainda, podendo provocar fenómenos de eutrofização onde o enriquecimento das 

linhas de água com azoto e fósforo promove o crescimento de organismos fototróficos, conduzindo à 

deplecção de oxigénio na água. 

Dada a reduzida dimensão das linhas de água em causa, admite-se que estes possíveis aumentos 

de carga não terão implicações importantes na qualidade da água. Mais frequentemente, os efeitos 

associados ao problema da poluição difusa por nutrientes, fazem sentir principalmente em massas de 

água lênticas, tais como albufeiras, onde se pode observar acumulação de nutrientes. Em linhas de 

água de pequena dimensão, eventuais efeitos negativos da poluição por nutrientes tem um carácter 

mais esporádico, muitas vezes associado a fenómenos meteorológicos. De facto, a meteorologia da 

região é fortemente marcada por precipitações intensas e de curta duração, o que sugere que 

eventuais impactes de aumento de carga se tornem relevantes apenas em alturas de maior 

precipitação, períodos em que a erosão do solo (principal mecanismo de transporte de poluentes no 

solo) é maior e em que é mais provável a existência de escoamento nas linhas de água em causa. 

Estes efeitos tendem assim a ser esporádicos e de curta duração, pelo que na zona em estudo os 
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impactes negativos expectáveis desta natureza, são indirectos, temporários, prováveis, locais, 

imediatos, reversíveis, pouco significativos e de magnitude reduzida. 

A gestão do recurso água é outro ponto a debater durante as práticas agrícolas de modo a 

conseguir uma gestão integrada das actividades agrícolas. O projecto terá fundamentalmente uma 

influência positiva e significativa durante a sua exploração decorrente da gestão controlada das águas 

superficiais de drenagem que atravessam o perímetro, com reflexos essencialmente ao nível da 

melhoria das condições para o desenvolvimento da actividade agrícola (através da eliminação ou 

minimização das limitações actualmente verificadas). A alteração dos tipos de rega, que se espera ser 

gota-a-gota nos novos olivais implantados, é também um factor importante na racionalização do 

uso de água. Além disso, indirectamente far-se-á sentir um efeito positivo que resulta da criação de 

uma estrutura associativa que ficará encarregue da exploração e conservação das obras que forem 

efectuadas no âmbito do Projecto de Emparcelamento. 

As acções 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 agro-químicos que afluem à linha de água. Geram-se assim impactes negativos nos 

recursos hídricos superficiais mas que, no entanto, serão pouco significativos, de magnitude reduzida, 

indirectos, prováveis, locais, temporários, imediatos e reversíveis. Por outro lado, as intervenções nas 

linhas de água são necessárias para garantir o bom funcionamento da rede de drenagem. O 

reperfilamento tem como objectivo o aumento da capacidade de vazão e correcção do perfil 

longitudinal para controlo das velocidades de escoamento. É expectável que nas zonas abrangidas 

por estas intervenções não ocorram fenómenos de erosão, nem de cheias, pelo que irá ocorrer um 

impacte positivo, directo, temporário, provável, local, imediato, reversível, pouco significativo e 

reduzido. 

A rede viária projectada assenta fundamentalmente na melhoria da rede de caminhos existente, 

pretendendo garantir uma racional e eficiente circulação no perímetro e, simultaneamente, melhorar e 

facilitar a ligação às povoações circundantes onde vivem a maior parte dos agricultores. 

Não se espera um aumento na circulação de maquinaria afecta à actividade 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, cuja remoção, parcial ou total, seja efectuada pela precipitação. No entanto, 

esta situação em nada difere do que já acontece actualmente. 

Atendendo, por sua vez, à influência da circulação da maquinaria sobre a qualidade das águas 

superficiais, não são de esperar grandes alterações durante esta fase. O principal risco advém da 

possibilidade de ocorrerem determinados derramamentos acidentais de substâncias poluentes, tal 

como foi referido para as águas de superfície (combustíveis, óleos, materiais de construção, etc.), que, 
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ao serem arrastados pelas águas, possam atingir e afectar a qualidade das águas superficiais. As 

escorrências superficiais serão conduzidas directamente para os terrenos adjacentes aos caminhos 

terciários, uma vez que não se espera a construção de valetas para estes caminhos. Assim, espera-se 

que neste caso ocorra um impacte negativo sobre a qualidade dos recursos hídricos superficiais se 

próximos, contudo este é de difícil classificação atendendo ao grau de incerteza sobre as inúmeras 

variáveis que surgem num dado acidente. 

7.3.3.3.2. Recursos hídricos subterrâneos 

As actividades agrícolas geram impactes atendendo à contínua alteração da morfologia do terreno 

e às alterações da qualidade e quantidade das águas subterrâneas. 

A alteração da morfologia não constitui impacte negativo mas também não constitui impacte 

positivo atendendo ao volume de terras que previsivelmente se movimenta neste tipo de acções. 

A contaminação difusa das águas subterrâneas é uma grande preocupação por parte das entidades 

gestoras dos recursos hídricos. Normalmente esta situação está correlacionada com a exploração de 

áreas agrícolas. Tal situação é mais complicada quando os aquíferos em causa possuem um 

funcionamento bastante superficial. 

Um das principais fontes de preocupação com a implementação do Emparcelamento dos Coutos de 

Moura, embora que indirectamente, prende-se com a aplicação de fertilizantes e de pesticidas, com o 

objectivo de aumentar a produtividade das culturas e de combater as pragas e as doenças.  

Para a avaliação do potencial da eventual contaminação das águas subterrâneas, com a 

implementação do Emparcelamento dos Coutos de Moura, importa analisar um conjunto de factores 

que, não tendo relação directa com o projecto, tem particular importância na avaliação de impactes 

sobre os recursos hídricos subterrâneos do SAMF e SAPPRIMZOM. Estes aquíferos estão largamente 

caracterizados na situação de referência.  

Hidrogeologicamente esta zona tornou-se a mais bem investigada do Sul de Portugal 

nomeadamente o SAMF. Contudo, o SAPPRIMZOM, dado o seu fraco potencial produtivo e 

importância, designadamente na área do Emparcelamento dos Coutos de Moura, não apresenta 

investigação de fundo com enfoque na determinação das suas qualidades aquíferas, não obstante o 

tratamento que lhes é dedicado por ERHSA (2001).  

Os principais factores que influenciam na questão da qualidade da água subterrânea numa situação 

de exploração agrícola são: clima, tipo de solo, tipo de aquífero, condições de fluxo, condições de 

recarga, tipo de contaminante e fundamentalmente o uso do solo (modo de aplicação, tipo e 

quantidades de fertilizantes/pesticidas). 

Um determinado poluente que se infiltre em profundidade depende, em grande parte do grau e 

extensão dos factores climáticos do local, designadamente da precipitação (frequência e intensidade) 
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e das condições de recarga. O Emparcelamento dos Coutos de Moura insere-se numa região quente 

e seca, com meses com pluviosidade quase inexistente (Julho a Setembro). Os meses mais chuvosos 

ocorrem entre Outubro a Março, sendo estes meses responsáveis por mais de metade da 

pluviosidade anual.  

Nos períodos de maior precipitação, as características climáticas regionais favorecem a mobilização 

das substâncias poluentes nos solos quer em direcção às principais linhas de água, quer em 

profundidade até aos níveis freáticos. Já, na estação seca, as elevadas taxas de evapotranspiração 

desta região e, a forma como se processa a fertilização dos terrenos agrícolas, favorecem o 

aparecimento de solos muito mineralizados em determinadas espécies químicas (nitratos). Com as 

primeiras chuvas, ou com a água de rega, nos casos em que se utilizam métodos de rega menos 

conservadores da água, os contaminantes são lixiviados com grande facilidade até ao meio hídrico 

subterrâneo.  

Alguns dos solos presentes na área de Emparcelamento desenvolvem fendas de retracção que 

proporcionam vias para as águas das primeiras chuvas arrastarem os contaminantes, de origem 

agrícola, para a zona saturada. Estas fendas proporcionam condições de arejamento que mobilizam 

os compostos azotados anteriormente mineralizados (via amónio) para serem lavados para as águas 

subterrâneas. 

Genericamente as águas subterrâneas captadas e, inventariadas neste estudo, mostraram alguns 

problemas de qualidade, designadamente no que respeita às concentrações do ião nitrato. Estes 

teores estão directamente relacionados com a agricultura praticada nesta região.  

Ao atentar-se à tabela das correlações entre parâmetros químicos, verifica-se que os parâmetros de 

origem agrícola, ou que se relacionam com agricultura (ex. nitrato, potássio e sulfato), são aqueles 

que menos se correlacionam com os parâmetros intrínsecos do aquífero (ex. sódio, cálcio, magnésio 

etc.). 

As características hidrogeológicas dos aquíferos presentes implicam que, nas situações em que o 

aquífero é livre, qualquer actividade que seja realizada na superfície do terreno poderá reflectir-se 

directamente nas águas subterrâneas, dado que a zona não saturada do solo constitui a única barreira 

de protecção (buffer) do meio hídrico em profundidade.  

Estas tipologias hidrogeológicas reflectem-se também na vulnerabilidade e susceptibilidade à 

poluição. Quanto à vulnerabilidade (índice DRASTIC-padrão) verificou-se variar entre Baixo a 

Intermédio. Contudo, para o DRASTIC-Pesticidas a vulnerabilidade à poluição varia entre baixa a 

muito elevada. Salienta-se o facto de que a maior parte da área classificada como muito elevada não 

será beneficiada pela rega. 
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A gestão incorrecta da fertilização, principalmente a aplicação, por vezes indiscriminada, sem 

critério e aconselhamento técnico apropriado, de produtos em quantidades muitas vezes superiores 

àquelas que as culturas realmente necessitam para o seu crescimento. Tal situação determina a 

acumulação anual no solo de compostos, principalmente azotados (uns mineralizados outros não), 

que não são absorvidos pelas plantas. Esses compostos estão potencialmente disponíveis no solo 

para serem lavados pelas águas que se infiltram resultante da precipitação. As características do 

fertilizante também podem determinar o seu potencial lixiviante. Existem alguns fertilizantes de acção 

retardada que são mais resistentes à lixiviação, por outro lado há o exemplo das ureias que 

apresentam uma mobilidade muito elevada. 

A aplicação de fertilizantes fundamentalmente azotados, constitui um dos factores 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. A própria ausência de matéria 

orgânica no solo propícia a mobilidade do nitrato. Este ião é altamente solúvel e facilmente arrastado 

pela precipitação e pela água de rega, pelo que é expectável que ao longo do período de exploração 

dos blocos de rega se verifique um aumento da concentração deste ião nas águas subterrâneas. 

Quanto à aplicação de fertilizantes com compostos ricos em fosfato e potássio, o enriquecimento 

das águas subterrâneas com estas espécies químicas é muito menos provável do que para os iões 

anteriormente referidos, devido essencialmente à sua fraca mobilidade, já que o fosfato tende a formar 

compostos insolúveis e o potássio tende a ser fixado pelo solo. 

O transporte vertical de um pesticida é realizado através da movimentação da água ao longo do 

perfil do solo, transportando o pesticida até à zona saturada. Os fitofármacos apresentam toxicidade, 

sendo em muitos casos persistentes e com elevada mobilidade no solo. Actualmente são produzidas 

substâncias activas com menores tempos de meia vida de modo a evitar problemas toxicológicos. 

Quanto maior for a espessura da zona não saturada menor é a probabilidades destes produtos 

atingirem os aquíferos.  

De qualquer modo um dos problemas da aplicação de pesticidas prende-se com o emprego 

intensivo e sem critério, observando-se muitas vezes a aplicação de doses superiores às necessárias.  

A par da reorganização predial será também previsível haver uma reorganização no uso da rega. É 

espectável que nos novos olivais reconvertido seja utilizado o sistema de rega gota-a-gota, o que irá 

permitir realizar uma rega uniforme e uma dotação de água muito precisa, minimizando-se a formação 

de zonas de escorrência e de empoçamento. Esta reorganização traduz-se, em resumo, numa 

moderação na aplicação dos produtos fertilizantes que terá uma influência directa na redução da 

percolação destes produtos. Este é um impacte positivo, de elevada magnitude, directo e significativo, 

permanente, local, certo e imediato. 
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Assim, a afectação da componente qualitativa subterrânea pode ser avaliada com impactes 

negativos, significativos, directos, imediatos, de âmbito regional, certos, de magnitude média a 

elevada, permanentes, embora reversíveis após a sua desactivação. 

Não se espera aumento na circulação de maquinaria afecta à actividade agrícola uma vez que se 

reduz o número de parcelas por exploração. 

Atendendo, por sua vez, à influência da circulação da maquinaria sobre a qualidade das águas 

subterrâneas, não são de esperar grandes alterações durante esta fase. O principal risco provém da 

possibilidade de ocorrerem derramamentos acidentais de substâncias poluentes (combustíveis, óleos, 

materiais de construção, etc.), que, ao serem arrastados pelas águas de superfície e 

consequentemente de percolação, possam atingir e afectar a qualidade dos aquíferos subterrâneos. 

As escorrências superficiais serão conduzidas directamente para os terrenos adjacentes aos 

caminhos terciários uma vez que não se espera a construção de valetas para este tipo de caminhos. 

Assim, espera-se que neste caso ocorra um impacte negativo sobre a qualidade dos recursos hídricos 

subterrâneos, contudo este é de difícil classificação atendendo ao grau de incerteza sobre as 

inúmeras variáveis que surgem num dado acidente. 

7.3.3.4. Fase de desactivação 

7.3.3.4.1. Recursos hídricos superficiais 

Para a fase de desactivação do projecto em qualquer dos cenários de abandono, reconversão e 

remoção irá verificar-se um impacte positivo associado à interrupção das actividades agrícolas, na 

medida em que se suspende a adição de fertilizantes e pesticidas, com repercussões na melhoria da 

qualidade das águas que se infiltram e recarregam os aquíferos (impacte positivo, directo, temporário, 

provável, local, a médio/longo prazo, reversível, significativo e de magnitude reduzida). 

No caso específico da remoção das infra-estruturas do Projecto, os impactes verificados serão 

também simultaneamente similares aos verificados para a fase de construção, uma vez que as 

actividades envolvidas são semelhantes. 

7.3.3.4.2. Recursos hídricos subterrâneos 

Do ponto de vista qualitativo o abandono implica numa melhoria gradual da qualidade da água. 

Contudo, se o abandono da produção do Olival implicar o retorno ao regime de sequeiro os impactes 

poderão ser negativos, uma vez que as dotações adubação do sequeiro são incomparavelmente 

maiores do que as necessárias para o Olival. 

No cômputo geral os impactes esperados podem ser positivos/negativos, significativos, magnitude 

média-elevada, permanentes, médio-longo prazo, indirectos, prováveis, de âmbito regional e 

reversíveis. 
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Estima-se que a reabilitação/substituição dos equipamentos e infra-estruturas de projecto seja 

muito localizada em troços específicos. Os impactes que podem vir a exercer sobre os recursos 

hidrogeológico referem-se fundamentalmente aos acessos aos locais a reabilitar com a consequente 

compactação dos solos e redução da infiltração, bem como no uso de substâncias contaminantes 

(vedantes, colas, óleos, combustíveis) que ao serem aplicados podem ser vertidos para o solo e 

infiltraram-se no aquífero. 

Os impactes esperados por esta acção de projecto podem ser negativos, pouco significativos, 

magnitude reduzida, temporários, imediatos, indirectos, prováveis, de âmbito local e reversíveis. 

7.3.3.5. Síntese 

De todas as actividades 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. 

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 essa 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. 

Assim, a afectação da componente qualitativa subterrânea pode ser avaliada com impactes 

negativos, significativos a muito significativos, directos, imediatos, de âmbito regional, certos, de 

magnitude elevada, permanentes (durante o período de exploração dos olivais intensivos), embora 

reversíveis após a sua desactivação. 

7.3.4. Impactes sobre a Geologia e Geomorfologia 

7.3.4.1. Enquadramento 

Para este descritor, as acções mais significativas ocorrem, sobretudo, na fase de construção e 

consistem na preparação do terreno e na movimentação de terras para as obras de construção das 

diversas infra-estruturas que constituem o projecto e na ocupação do espaço, determinando efeitos 

negativos, designadamente a destruição directa e/ou indirecta de massa geológica, o aumento da 

susceptibilidade à erosão e a indução de situações de risco por instabilização de terrenos nas zonas 

de maiores declives. 

7.3.4.2. Fase de construção 

Uma das principais intervenções do Projecto de Ordenamento Fundiário consiste na modificação 

substancial da estrutura fundiária. Propõe-se a substituição da actual divisão predial por outra mais 

adequada às exigências de eficiência das explorações agrícolas modernas. A geometria dos prédios 
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rústicos é modificada: alteram-se extremas, dimensões e configurações. As explorações são 

redimensionadas: alteram-se localizações, bem como a fragmentação e dispersão das parcelas. 

Para a reorganização predial serão utilizados marcos de 200 a 250 m de distância entre eles. Os 

marcos a utilizar deverão ser em betão, com secção 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. Será utilizado um veículo todo-o-terreno e um tractor. 

Assim serão necessárias realizar pequenas escavações ao nível da superfície para a colocação dos 

marcos. Os impactes gerados são ao nível da afectação geológica e hidrogeológica (em alguns casos) 

e atendendo as escavações e a movimentação de veículos motorizados são negativos pouco 

significativos atendendo a estrutura afectada cuja profundidade não seja superior 50 cm, certos, 

localizados, directos e de magnitude reduzida. 

Durante a fase de construção será necessário proceder a movimentações de terras, que serão 

responsáveis pela alteração da morfologia original do terreno. As intervenções a efectuar associadas a 

movimentações gerais de terras (eventuais terraplanagem, aterros e escavações), nomeadamente, 

execução da rede viária e de drenagem, originam alterações na superfície topográfica e poderão 

potenciar a ocorrência de fenómenos erosivos, devido às modificações de drenagem superficial, 

potenciando, nos locais mais declivosos condições de ravinamento dos solos. 

A nível geotécnico, os impactes prendem-se com a estabilidade de eventuais taludes de escavação 

e dos aterros associados às terraplanagens. No entanto, dada a geomorfologia da área em estudo, 

não se prevê a necessidade de executar taludes em escavação com dimensões que possam constituir 

riscos de instabilidade significativos. 

Assim, considera-se que sobre este descritor, a instalação de estaleiros não exerce impactes 

relevantes. 

Salienta-se que ao nível da rede viária está projectada a beneficiação de todos os caminhos 

agrícolas principais e secundários, com o respectivo alargamento, pelo que haverá escavações e 

aterros associados. A realização destas escavações e aterros, para além de modificar a topografia do 

terreno, irá levar a um aumento do grau de compactação do solo e eventualmente à 

impermeabilização do solo. Assim os impactes gerados são considerados negativos, indirectos, 

temporários, prováveis, locais, a médio/longo prazo, reversíveis, pouco significativos e de magnitude 

reduzida. 

As acções de desmatação para limpeza dos terrenos para a reabilitação de acessos e o arranque 

das oliveiras nos locais de reconversão do olival, implicam a destruição do coberto vegetal e arranque 

de árvores, o qual exerce influência na estabilidade dos terrenos e nos padrões de circulação das 

drenagens superficiais. 
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A destruição do coberto vegetal e arranque de árvores irá condicionar o regime de escoamento 

superficial dos solos e introduzir alterações nas condições de infiltração da água nos solos. Desta 

forma, são favorecidos os fenómenos de erosão, com consequentes repercussões na estabilização 

dos terrenos. 

Em termos de geologia, as operações de desmatação não implicam impactes significativos, no 

entanto o arranque de uma grande extensão de olival irá implicar impactes significativos. Assim, 

localmente, a geomorfologia e a estabilidade geotécnica dos terrenos podem sofrer algumas 

modificações. 

Os impactes induzidos sobre este descritor pelas acções de desmatação serão negativos, 

indirectos, temporários, prováveis, locais, médio/longo prazo, reversíveis, pouco significativos e de 

magnitude reduzida, enquanto que os provocados pelo arranque das oliveiras serão significativos e de 

magnitude média. 

Dado que a mobilização de terras é a acção do projecto indutora de impactes mais expressivos na 

morfologia do terreno, irá contabilizar-se a nível do projecto de execução a movimentação de terras 

(escavação/aterro) a efectuar durante a construção das diferentes infra-estruturas do projecto. 

Segundo os dados apresentados no capítulo da descrição do projecto, a construção da rede viária 

irá implicar uma movimentação de terras, desencadeando alterações morfológicas em operações de 

escavação e de aterro. Contudo, dada a geomorfologia pouco acidentada de grande parte da área e 

uma vez que este tipo de obras não exige taludes de grandes inclinações, os riscos de instabilidade 

são reduzidos. Desta forma, os impactes induzidos em fase de obra serão negativos, directos, 

temporários, prováveis, locais, imediatos, reversíveis, pouco significativos e de magnitude reduzida. 

As acções de regularização e limpeza de linhas de água apenas induzem impactes sobre os 

descritores em análise nos locais onde se proceda ao reperfilamento das linhas de drenagem, devido 

à necessidade de realizar escavações. Assim, os impactes dizem respeito apenas à estabilidade das 

frentes de escavação durante a fase de construção. Desta forma, os impactes são considerados 

negativos, directos, temporários, prováveis, locais, imediatos, reversíveis, pouco significativos e de 

magnitude reduzida. 

7.3.4.3. Fase de exploração 

No caso do projecto em análise, não são expectáveis alterações na morfologia do terreno durante a 

fase de exploração, nem qualquer tipo de intervenção com interferências a nível geológico. Deste 

modo, os impactes nesta fase serão nulos. Também não se espera aumento na circulação de 

maquinaria afecta à actividade agrícola uma vez que se reduz o número de parcelas por exploração. 

As acções de manutenção da rede de drenagem contribuem para a continuidade das condições de 

drenagem superficiais existentes, minimizando a ocorrência de eventuais modificações morfológicas 

locais devido a fenómenos de erosão diferencial. Desta forma, introduzem-se impactes positivos, 
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directos, temporários, prováveis, locais, a médio prazo, reversíveis, significativos e de magnitude 

média. 

7.3.4.4. Fase de desactivação 

No cenário de abandono, prevêem-se como potenciais impactes alterações nas condições de 

escoamento superficial devido à falta de manutenção e conservação das redes de drenagem. Estas 

alterações podem repercutir-se em modificações locais da morfologia da área, com intensificação de 

fenómenos de erosão (ex. ravinamentos). 

A fase de desactivação do projecto, em relação à remoção das infra-estruturas implicará a 

ocorrência de impactes negativos pontuais associados à mobilização dos terrenos, o que por 

conseguinte poderá potenciar a instabilidade de algumas vertentes. Desta forma, poderão verificar-se 

impactes negativos, indirectos, temporários, prováveis, locais, a médio prazo, reversíveis, pouco 

significativos e de magnitude reduzida. 

Considera-se ainda que nesta fase poderá haver a execução de intervenções de requalificação 

tendo em vista a reposição e a melhoria das áreas anteriormente intervencionadas, nomeadamente 

através da descompactação de solos e reposição das condições de infiltração, pelo que se espera que 

os impactes sejam positivos, embora de magnitude reduzida. 

7.3.4.5. Síntese 

Na fase de construção os principais impactes susceptíveis de se verificarem, relacionados com a 

geologia e geomorfologia, são alterações na morfologia do terreno e ocorrência de fenómenos de 

erosão que derivam das acções relacionadas com a implementação do estaleiro, beneficiação de 

caminhos, gerados pela necessidade de proceder a escavações. Não obstante, estes impactes 

negativos, serão de magnitude reduzida, prováveis, imediatos, temporários e reversíveis. 

Na fase de exploração não são esperados impactes sobre a geologia e geomorfologia. 

Na fase de desactivação, e considerando-se que esta implicará a execução de um conjunto de 

acções de recuperação dos espaços ocupados pelas infra-estruturas, esperam-se impactes negativos, 

pouco significativos e de magnitude reduzida. 

7.3.5. Impactes sobre os Solos 

7.3.5.1. Enquadramento 

Relativamente ao presente descritor, as principais acções geradoras de impactes do projecto em 

análise são a implementação das infra-estruturas (beneficiação de caminhos e da rede de drenagem), 

na fase de construção. 
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Assim, na fase de construção as actividades que, potencialmente, originarão impactes ambientais 

sobre o descritor solos são as seguintes: 

− A ocupação do solo com as instalações provisórias de obra; 

− A desmatação e limpeza das áreas afectas à implementação das diferentes infra-estruturas que 

compõem o projecto, bem como do estaleiro e acessos de obra; 

− A compactação dos terrenos nas zonas de movimentação e operação de máquinas e viaturas; 

− O depósito de terras sobrantes; 

− Contaminação dos solos por eventuais descargas acidentais de betões, óleos e combustíveis 

ou de outro tipo de contaminantes. 

Como consequência destas acções, verifica-se uma perda integral ou gradual de solos e uma 

diminuição da qualidade destes: compactados, contaminados ou afectados pela alteração dos padrões 

de drenagem, com o consequente aumento da erosão. 

7.3.5.2. Fase de construção 

Ao nível da reorganização predial, e de acordo com as actividades associadas não se prevêem 

impactes ao nível dos solos. 

A reabilitação de caminhos agrícolas principais e secundários (alargamento das faixas de rodagem) 

implica a ocupação permanente dos solos, gerando-se um impacte negativo, directo, permanente, 

certo, local, imediato, irreversível, pouco significativo, de magnitude reduzida. Salienta-se que os 

acessos locais terciários, serão apenas faixas de terreno entre os lotes, públicas, não se prevendo a 

execução de perfis. 

As zonas ocupadas, pelos estaleiros, armazenamento de terras e outros materiais inertes, resultam 

num impacte negativo, directo, temporário, certo, imediato, reversível, pouco significativo e de 

magnitude reduzida. Estas zonas correspondem a áreas afectadas temporariamente pela execução da 

obra, pelo que a magnitude deste impacte é minimizável, tendo em conta que estas áreas no final da 

obra serão sujeitas a descompactação e recuperação através da reposição de uma camada de terra 

vegetal, e nestes locais poderão ser retomados os usos do solo. 

No Quadro 7-2 quantificam-se as áreas das diferentes classes de solos afectadas pela 

implementação da rede viária. 
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Quadro 7-2 – Quantificação das áreas (ha) das diferentes classes de solos afectadas pela 
implementação da rede viária. 

Caminhos Classe de Solo (Ordem/Sub-Ordem) Extensão 
(m) 

Largura 
total (m) 

Área 
(ha) 

Agrícola Principais 

Solos Argiluviados 
Pouco Insaturados Solos Mediterrâneos Pardos 3147,27 5,4 1,70 

Solos Argiluviados 
Pouco Insaturados 

Solos Mediterrâneos 
Vermelhos ou Amarelos (de 
materiais calcários) 

1549,42 5,4 0,84 

Solos Argiluviados 
Pouco Insaturados 

Solos Mediterrâneos 
Vermelhos ou Amarelos 
(de materiais não calcários) 

1806,54 5,4 0,98 

Solos calcários Solos Calcários Pardos 3615,80 5,4 1,95 

Solos calcários Solos Calcários Vermelhos 5576,14 5,4 3,01 

Solos incipientes Aluviossolos Modernos 81,47 5,4 0,04 

Agrícolas Secundários 

Solos Argiluviados 
Pouco Insaturados 

Solos Mediterrâneos Pardos 
(de materiais calcários) 293,88 3,0 0,09 

Solos Argiluviados 
Pouco Insaturados 

Solos Mediterrâneos Pardos 
(de materiais não calcários) 8440,26 3,0 2,53 

Solos Argiluviados 
Pouco Insaturados 

Solos Mediterrâneos 
Vermelhos ou Amarelos (de 
materiais calcários) 

3032,49 3,0 0,91 

Solos Argiluviados 
Pouco Insaturados 

Solos Mediterrâneos 
Vermelhos ou Amarelos 
(de materiais não calcários) 

1999,42 3,0 0,60 

Solos calcários Solos Calcários Pardos 6960,76 3,0 2,09 

Solos calcários Solos Calcários Vermelhos 11614,93 3,0 3,48 

Solos incipientes Aluviossolos Modernos 331,71 3,0 0,10 

Solos incipientes Coluviossolos 436,79 3,0 0,13 

Solos litólicos Solos litólicos Não Húmicos 391,34 3,0 0,12 

TOTAL 49278,23 -- 18,57 

Os solos mais afectados serão os Calcários, prevendo-se uma afectação de 10,5 ha pela 

construção da rede viária. Os impactes sobre este tipo de solos são classificados como negativos, 

directos, temporário (estaleiros, armazenamento de terras e outros materiais inertes) e permanente 

(rede viária), prováveis, locais, a médio prazo, reversíveis no caso das afectações temporárias e 

irreversíveis no caso das afectações permanentes, significativos e de magnitude reduzida, dada a 

pequena área afectada. 

Quadro 7-3 – Quantificação das áreas (ha) das diferentes classes de capacidade de uso do solo 
afectadas pela implementação da rede viária. 

Caminhos Capacidade de 
Uso do Solo Extensão (m) Largura total (m) Área (ha) 

Agrícola Principais 

A 679,86 5,4 0,37 

B 387,46 5,4 0,21 

C 2737,76 5,4 1,48 

D 974,73 5,4 0,53 

A + B 6024,46 5,4 3,25 

A + C 517,92 5,4 0,28 

B + C 3039,63 5,4 1,64 

C + D 1376,07 5,4 0,74 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 349 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO  

Caminhos Capacidade de 
Uso do Solo 

Extensão (m) Largura total (m) Área (ha) 

D + E 38,74 5,4 0,02 

Agrícolas 

Secundários 

A 678,72 3,0 0,20 

B 1985,95 3,0 0,60 

C 5051,15 3,0 1,52 

D 2785,70 3,0 0,84 

E 145,76 3,0 0,04 

A + B 12866,67 3,0 3,86 

B + C 6399,05 3,0 1,92 

B + D 317,23 3,0 0,10 

C + D 1470,59 3,0 0,44 

D + E 1800,76 3,0 0,54 

TOTAL 49278,23 -- 18,57 

As classes de solos mais afectadas pela construção dos caminhos são, conforme se pode observar 

no Quadro 7-3, as classes A+B (cerca de 7,1 ha) e a B + C (cerca de 3,6 ha). As poucas ou nenhumas 

limitações (classe A) ou limitações moderadas (classe B) de capacidade de uso do solo, com ligeiros 

ou sem riscos de erosão, permite avaliar os impactes sobre este tipo de capacidade de uso dos solos 

como negativos, directos, temporário (estaleiros, armazenamento de terras e outros materiais inertes) 

e permanente (rede viária), prováveis, locais, a médio prazo, reversíveis no caso das afectações 

temporárias e irreversíveis no caso das afectações permanentes, pouco significativos e de magnitude 

reduzida. 

Quadro 7-4 – Quantificação das áreas (ha) das diferentes classes de aptidão ao regadio afectadas 
pela implementação da rede viária. 

Caminhos 
Capacidade de Uso do 

solo 
Extensão (m) Largura total (m) Área (ha) 

Agrícola 

Principais 

1 
276,70 5,4 0,15 

2 114,08 5,4 0,06 

2 + 3 1244,78 5,4 0,67 

2 + 3 + 4 3026,08 5,4 1,63 

2 + 3 + 5(4) 581,34 5,4 0,31 

3 616,75 5,4 0,33 

3 + 4 938,69 5,4 0,51 

3 + 5(4) 1373,87 5,4 0,74 

4 3588,99 5,4 1,94 

4 + 6 561,93 5,4 0,30 

5(4) 403,51 5,4 0,22 

6 877,81 5,4 0,47 

s/ Informação 
2172,11 5,4 1,17 
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Caminhos 
Capacidade de Uso do 

solo 
Extensão (m) Largura total (m) Área (ha) 

Agrícolas 

Secundários 

1 
749,51 3,0 0,22 

2 + 3 
2208,17 3,0 0,66 

2 + 3 + 4 
6690,51 3,0 2,01 

2 + 3 + 5(4) 
1072,63 3,0 0,32 

3 
227,82 3,0 0,07 

3 + 4 
1559,80 3,0 0,47 

3 + 4 + 5(4) 
957,96 3,0 0,29 

3 + 4 + 6 
208,48 3,0 0,06 

3 + 5(4) 
2066,29 3,0 0,62 

4 
8531,34 3,0 2,56 

4 + 6 
534,91 3,0 0,16 

5 + 6 
471,19 3,0 0,14 

5(4) 
367,46 3,0 0,11 

6 
1741,53 3,0 0,52 

Área Social 
146,70 3,0 0,04 

s/Informação 
5967,30 3,0 1,79 

TOTAL 49278,23 -- 18,57 

As áreas sujeitas a intervenções pela implantação das infra-estruturas do projecto situam-se 

predominantemente em zonas de aptidão condicionada ao regadio (classe 4 - cerca de 4,5 ha) ou de 

solos que agregam três classes de aptidão, moderada, marginal e condicionada, para o regadio 

(classe 2+3+4 - cerca de 3,64 ha), pelo que irá ocorrer um impacte negativo, directo, provável, local, 

temporário (estaleiros, armazenamento de terras e outros materiais inertes) e permanente (rede 

viária), a médio prazo, reversíveis no caso das afectações temporárias e irreversíveis no caso das 

afectações permanentes, pouco significativo e de magnitude reduzida. 

Na fase de construção para a execução das obras (rede viária e rede de drenagem) será 

necessário proceder a movimentações de terras, mas dado o reduzido valor de área afectada quando 

comparado com a totalidade da área a emparcelar, leva a que se considerem os impactes sobre os 

solos, negativos, directos, temporários, prováveis, locais, imediatos, reversíveis, nos locais de 

implantação das infra-estruturas provisórias (estaleiro, áreas de depósito temporário de materiais 

inertes) e irreversíveis nos locais de implantação das estruturas permanentes (rede viária), pouco 

significativos e de magnitude reduzida, uma vez que na fase final de construção as zonas 

mencionadas são sujeitas à necessária recuperação, envolvendo operações como descompactação 

do solo, de modo a readquirir as suas anteriores potencialidades, minimizando o referido impacte 

negativo. 
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Na fase de construção, os riscos de erosão podem ocorrer em qualquer umas das actividades 

previstas para a implantação das infra-estruturas e para a reconversão do olival tradicional. 

Tendo em conta que a área beneficiada pelo Emparcelamento dos Coutos de Moura não apresenta 

riscos significativos de erosão de solo, apenas 22% da área beneficiada encontra-se em zonas com 

alto risco de erosão, e 69% da área em zonas com risco de erosão baixo, o impacte expectável é 

negativo, directo, temporário, certo, local, imediato, reversível, pouco significativo, e de magnitude 

reduzida. 

A minimização dos impactes negativos na erosão dos solos passa pela adopção de regras básicas 

de conservação dos solos durante a fase de construção que se baseiam no bom senso de localização 

do estaleiro numa zona plana e bem drenada, na circulação de maquinaria pesada restringida à rede 

viária e corredor de obra, evitando entre outros aspectos a compactação dos solos. Considera-se que 

se forem cumpridas todas as medidas de boa gestão ambiental da frente de obra e estaleiros incluídas 

no SGA, os impactes da fase de construção sobre o risco de erosão serão minimizados. 

Durante a fase de construção, poderá ainda haver a ocorrência de derrames acidentais de óleos, 

combustíveis e produtos afins decorrentes da utilização de máquinas e veículos afectos às obras, a 

rejeição de diversos tipos de resíduos sólidos (embalagens de cartão, plásticos, metais e vidros) e 

efluentes domésticos responsáveis por situações de poluição pontual, que são impactes de fácil 

controlo e directamente dependentes do comportamento do empreiteiro e respectivos trabalhadores 

em obra. Desta forma considera-se que o impacte é negativo, directo, temporário, certo, local, 

imediato, reversível, pouco significativo, de magnitude reduzida.  

7.3.5.3. Fase de exploração 

Para a fase de exploração, por via da implementação do projecto de Emparcelamento, prevê-se a 

substituição das áreas de olival tradicional por olival de produção intensiva, uma realidade que já se 

tem vindo a verificar – nomeadamente pela instalação de novos olivais – mas cuja intensificação o 

presente projecto irá promover. O favorecimento de culturas permanentes impossibilitará a 

médio/longo prazo o uso dos solos para culturas de carácter mais temporário ou pastorícia. Os 

impactes serão, neste caso, negativos, indirectos, permanentes, certos, locais, irreversíveis, pouco 

significativos e de magnitude reduzida. 

Importa ainda referir que mantém-se nesta fase o impacte já mencionado na fase de construção 

relativo à perda de solo agrícola pela ocupação dos caminhos que sofreram alargamento das faixas de 

rodagem, resultando num impacte negativo, directo, permanente, certo, local, imediato, irreversível, 

pouco significativo e de magnitude reduzida. 

7.3.5.4. Fase de desactivação 

A longo prazo, os impactes no uso do solo são difíceis de prever, dependendo das estratégias e 

programas definidos e a definir para a região. A manterem-se as opções actuais da intensificação da 
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produção do olival, o impacte da desactivação das infra-estruturas do Emparcelamento dos Coutos de 

Moura seria negativo, indirecto, temporário, certo, local, imediato, reversível, significativo e de 

magnitude média. 

No período de desactivação de infra-estruturas, os impactes no uso do solo seriam negativos e 

semelhantes aos descritos na fase de construção. 

7.3.5.5. Síntese 

A área em estudo apresenta em geral declives suaves, que são decisivos para os baixos riscos de 

erosão dos solos em grande parte da área de Emparcelamento. 

No entanto, conforme referido na caracterização da situação de referência, na área de estudo 

verifica-se a existência de manchas de declives mais acentuados, sendo que nestas zonas os riscos 

de erosão são superiores. 

A reconversão agrícola para Olival intensivo não deverá, por si só, alterar os riscos de erosão, em 

relação à situação de referência. No entanto, a utilização de sistemas de rega poderá aumentar a 

erosividade da precipitação, a qual está associada a um aumento dos riscos de erosão. A rede gota-a-

gota, que se prevê ser a utilizada em grande parte da área a regar (olival), é a mais aconselhável, de 

modo a evitar a erosão dos solos (e, também, do ponto de vista do consumo de água). 

Cerca de 69 % dos solos da área de estudo apresenta baixo risco de salinização/alcalinização; 

sendo que 22% da áreas (principalmente zona este da área de emparcelamento, na envolvente do 

monte da Coutada e a norte da ribeira dos torrejais) apresenta risco de salinidade/alcalinização alto. 

Considera-se que a implementação do projecto e a execução de infra-estruturas viária e drenagem 

permite uma intensificação da produção agrícola e consequentes impactes negativos, de magnitude 

média, provável, imediato, temporário e reversível. No entanto, considera-se igualmente que os 

potenciais impactes são facilmente minimizáveis com a adopção de práticas agrícolas correctas como 

as referidas, e que serão determinantes na protecção do solo no perímetro, presumindo-se assim que 

não se geram impactes significativos face à situação actual. 

7.3.6. Impactes sobre a Ecologia - Flora e vegetação 

7.3.6.1. Enquadramento 

Em termos gerais, as incidências ambientais de qualquer intervenção humana dependem da sua 

natureza e da sensibilidade dos sistemas sobre os quais actua. 

Considera-se, no que respeita às comunidades vegetais, que quanto maior é o seu grau de 

degradação, menos sensíveis são às perturbações que sobre elas incidem, no sentido em que a sua 

recuperação é mais rápida. Desta forma, a intensidade do impacte sobre o coberto vegetal é tanto 

menor, quanto mais afastadas estão as estruturas de vegetação relativamente ao clímax. 
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7.3.6.2. Fase de construção 

No que respeita à construção das infra-estruturas rurais (rede de caminhos e rede de drenagem) 

que irão compor a área a emparcelar, o principal impacte consiste na remoção e destruição do coberto 

vegetal nas áreas afectas às obras, quer pela implantação das próprias infra-estruturas, quer pela 

movimentação da maquinaria utilizada. Este impacte incide directamente sobre a componente 

florística presente nas áreas intervencionadas. Devido à sua dominância na área de estudo, o olival é 

o biótopo onde se localiza a maior extensão de infra-estruturas. 

No quadro que se segue quantificam-se os diferentes habitats naturais afectados pela reabilitação 

da rede viária. De acordo com os elementos do projecto, não se prevê que o reperfilamento da rede 

de drenagem afecte habitas naturais. 

Quadro 7-5 – Quantificação da área (ha) das diferentes formações vegetais / habitat naturais 
afectados pela implementação da rede viária. 

Caminho Código Habitat 
Desenvolvimento 

(m) 
Área (m2) 

CP2 6310 Montados de Quercus spp. de folha perene 166.76 900.52 

CS12 3290 
Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-

Agrostidion 
1.46 4.39 

CS16 3290 
Cursos de água mediterrânicos intermitentes da Paspalo-

Agrostidion 
2.05 6.16 

CS5 6310 Montados de Quercus spp. de folha perene 72.52 209.49 

TOTAL 242.80 1120.56 

Face à reduzida área a afectar, à reduzida importância florística da área a emparcelar e à escassez 

de habitats naturais legalmente classificados, sendo a generalidade da área de estudo de uso 

agrícola, consideram-se os impactes sobre as comunidades vegetais decorrentes da implementação 

do projecto, negativos mas pouco significativos. Serão, no entanto, certos, directos sobre as 

comunidades fitocenóticas locais, temporários e reversíveis.  

A significância destes impactes poderá, no entanto, variar de pouco significativa a significativa 

dependendo das comunidades vegetais afectadas e do seu grau de conservação. Os impactes terão 

assim maior significância sempre que sejam intervencionadas galerias ripícolas ou montados, por 

representarem biótopos classificados como habitats naturais do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, 

de 24 de Fevereiro. 

A presença de grandes extensões de canavial em povoamentos estremes representa um forte 

obstáculo ao desenvolvimento de comunidades vegetais típicas de ecossistemas ripícolas. As 

operações de limpeza e beneficiação das linhas de água para remoção de canavial geram assim um 

impacte positivo, de magnitude baixa no contexto local, certo, a curto prazo, temporário e reversível.  
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Com o decorrer das obras haverá deposição de poeiras resultantes do funcionamento do estaleiro e 

do movimento de veículos e máquinas associados à execução da obra. A deposição de poeiras sobre 

a vegetação implica a redução da taxa fotossintética das plantas, gerando-se assim um impacte 

negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, certo, imediato, temporário e reversível. 

Os impactes acima descritos pressupõem que sejam respeitadas as medidas de minimização 

indicadas no presente EIA e que sejam implementadas as acções de recuperação das áreas 

afectadas pela empreitada, preconizadas no Sistema de Gestão Ambiental (SGA) apresentado no 

Anexo 6 do EIA. 

7.3.6.3. Fase de exploração 

Na fase de exploração os principais impactes associados à reorganização da estrutura predial das 

parcelas abrangidas pelo projecto de emparcelamento estão relacionados com a alteração gradual do 

mosaico de habitats. A reconversão do olival tradicional em olival de uso intensivo levará à alteração 

da diversidade específica das comunidades florísticas de sub-coberto e da densidade do estrato 

herbáceo. Os impactes decorrentes destas acções serão negativos pouco significativos, directos, 

temporários, certos, locais, a médio prazo, reversível e de magnitude reduzida. 

Na rede viária a beneficiar espera-se um ligeiro aumento de tráfego de maquinaria agrícola, com a 

expectável intensificação desta actividade. Apesar disso o tráfego nestas vias permanecerá a níveis 

muito baixos, característicos da ruralidade da zona e da utilização agrícola destes caminhos, pelo que 

não se esperam impactes significativos resultantes da sua utilização. 

Não se prevê que a manutenção da rede de drenagem e viária provoque impactes significativos, já 

que as intervenções serão muito pontuais. 

7.3.6.4. Fase de desactivação 

A evolução do mosaico de habitats a partir deste ponto não é facilmente previsível, já que 

dependerá das condições macro-económicas e das orientações estratégicas de ordenamento do 

território, que condicionarão as opções dos agricultores. Dado que não se considera possível prever 

com algum grau de rigor estas condições num cenário pós-projecto, opta-se por não avaliar os 

impactes da alteração do mosaico de habitats após o fim da fase de exploração. 

No então, importa salientar que o abandono das práticas agrícolas produzirá um efeito positivo nas 

comunidades vegetais locais, que evoluirão progressivamente até serem restabelecidas as condições 

anteriores à intervenção. Os impactes gerados serão então positivos, prováveis, reversíveis e 

temporários. 
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7.3.7. Impactes sobre a Ecologia – Fauna 

7.3.7.1. Fase de construção 

Além da nova organização da estrutura predial existente na área de estudo, ocorrerá a 

implementação de infra-estruturas de drenagem e viária devidamente adaptadas ao novo 

ordenamento da propriedade rústica. Assim, prevê-se que, na fase de construção dessas infra-

estruturas, o impacte mais significativo para a fauna se relacione com a limpeza da vegetação nas 

linhas de água e/ou o seu reperfilamento. A remoção da vegetação ripícola existente causará um 

empobrecimento faunístico do local, particularmente para as espécies que dependem e que estão 

intimamente associadas a este habitat. Desta acção, é de esperar o afastamento das espécies que 

utilizam os cursos de água para as suas actividades circadianas ou sazonais (alimentação, abrigo, 

nidificação ou reprodução), e, possivelmente, um aumento dos níveis de mortalidade individual de 

espécies com menor mobilidade. 

Os grupos faunísticos que serão afectados nesta fase estão dependentes da tipologia da linha de 

água, do tipo de formações vegetais presentes, e do regime hidrológico da própria linha de água. No 

caso do reperfilamento das linhas de água, a ser realizada nos barrancos dos Falcões, de Lei do 

Coito, ribeira de Roncas e uma pequena porção do barranco do Vale do Carvão, prevê-se que serão a 

avifauna aquática, a ictiofauna e a herpetofauna os grupos mais afectados, avaliando-se os impactes 

como negativos, de magnitude média (aves aquáticas) a elevada (anfíbios e peixes), certos, 

imediatos, temporários e reversíveis. 

Nos casos de limpeza da vegetação nas linhas de água (ribeiras de Torrejais e barranco do Vale do 

Carvão) considera-se que a ictiofauna não sofrerá qualquer impacte, sendo os impactes para os 

restantes grupos faunísticos (anfíbios e aves aquáticas) semelhantes aos descritos no caso de 

reperfilamento. De referir, ainda que a ribeira de Brenhas também será alvo de limpeza da vegetação, 

porém selectiva, de modo a preservar algumas espécies da flora e da vegetação. 

Para além do acréscimo de trânsito, indispensável para a realização da obra, e da inevitável 

perturbação humana, também responsáveis pelo aumento de ruído, haverá igualmente movimentação 

de terras, actividades que poderão resultar no esmagamento ou concussão de vários animais (répteis, 

anfíbios e pequenos mamíferos), gerando-se impactes negativos, prováveis, imediatos, temporários, 

irreversíveis e de magnitude reduzida. As mesmas actividades originarão uma perturbação dos locais 

de repouso, alimentação e reprodução de várias espécies (aves, mamíferos), que resultarão num 

afastamento temporário desses indivíduos. Gerar-se-ão, por isso, impactes negativos, de magnitude 

reduzida, prováveis, imediatos, temporários, e reversíveis. 

A reconversão de olival, com o arranque de oliveiras presentes na área de estudo e sucessiva 

plantação de novas árvores da mesma espécie, gerará um impacte negativo sobre os grupos 

faunísticos que ocupam esta zona. Os impactes serão devidos à presença e funcionamento de 

maquinaria e de técnicos afectos a esta actividade. Considera-se que, como será uma actividade que 
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será espacialmente localizada (isto é, será efectuada parcela a parcela, e não será realizada em toda 

a extensão da área do emparcelamento) e temporalmente distribuída, os impactes, embora negativos 

e certos, serão temporários, reversíveis e de magnitude reduzida. 

Admite-se que a reabilitação das infra-estruturas viárias, com alargamento de faixas de rodagem, 

na área do Emparcelamento dos Coutos de Moura causará um impacte negativo nas espécies da 

avifauna estepárias, a maioria classificada com elevado estatuto de ameaça à sua conservação (e.g. 

Sisão, Abetarda, Alcaravão). Como estas espécies dependem de áreas de sequeiro para as suas 

actividades, originará um impacte negativo, de magnitude elevada, provável, imediato, temporário, e 

reversível. De igual modo, todas as estruturas lineares (rede viária e drenagem) a serem 

construídas/reabilitadas em áreas de sequeiro gerarão um impacte negativo, de magnitude média, 

provável, imediato, temporário, e reversível. 

São igualmente possíveis modificações no elenco faunístico, em particular em espécies associadas 

às linhas de água, no troço a jusante da área de construção devido à eventual contaminação com 

produtos utilizados e resultantes das obras, já que estas vão decorrer a uma distância muito próximo 

ou mesmo junto a elas. Pode haver derrame directo ou indirecto de substâncias poluentes para o 

curso de água que, por sua vez, podem causar mortalidade imediata ou alterações fisiológicas nos 

indivíduos contaminados. Pode também ocorrer a escorrência para o curso de água dos materiais 

resultantes da limpeza selectiva, que irá resultar na deposição de sedimentos no leito do rio. Este 

impacte pode ser muito significativo nas comunidades de macroinvertebrados aquáticos e nas 

comunidades de peixes e de anfíbios gerando-se um impacte negativo, médio, provável, imediato, 

temporário, reversível, caso não venham a ser implementadas convenientemente as medidas de 

minimização previstas no presente EIA. 

Embora a mortalidade individual não seja uma consequência inevitável destes acontecimentos, há 

que considerar a possível alteração, por exemplo, da fisiologia reprodutiva de espécies da ictiofauna 

(resultando na inibição de funções ou comportamentos vitais à sobrevivência das espécies) como 

resultado da modificação de parâmetros físico-químicos e hidrodinâmicos da massa de água e do leito 

do rio. Admite-se a ocorrência de um impacte negativo, de magnitude reduzida, provável, a médio 

prazo, permanente e irreversível. 

7.3.7.2. Fase de exploração 

No que toca aos vertebrados terrestres, e como será efectuada uma recuperação da vegetação em 

algumas das linhas de água intervencionadas pela implementação da rede de drenagem, 

nomeadamente aquelas que apresentavam galeria ripícola, irão ser repostas as condições propícias à 

ocorrência de espécies da fauna habitualmente associadas a estes biótopos, gerando-se um impacte 

positivo, de magnitude média, provável, a médio prazo, temporário, reversível. Nesta fase, é possível 

também o regresso de alguns indivíduos afastados pela fase anterior, em particular aves e mamíferos. 
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As espécies de aves associadas a habitats mais húmidos, nomeadamente planos de água, serão 

favorecidas directa ou indirectamente pela limpeza das linhas de água, por exemplo, com a promoção 

de alimento: insectos e outros invertebrados. O impacte desta actividade avalia-se como positivo, de 

magnitude média, provável, a médio prazo, temporário e reversível. 

Em alguns casos o novo habitat aquático proporcionado pela criação de novas valas de drenagem 

poderá permitir o enriquecimento e a diversificação da fauna regional. Com efeito, sobretudo no que 

toca aos vertebrados terrestres, e caso seja feita uma recuperação da vegetação que ladeia alguns 

dos taludes das novas valas, irão criar-se condições propícias à ocorrência de espécies da fauna 

habitualmente associadas a biótopos ripícolas, gerando-se um impacte positivo, de magnitude média, 

provável, a médio prazo, temporário e reversível. 

Caso se verifiquem fenómenos de alteração da qualidade da água (devido a escorrências 

contaminadas com pesticidas e adubos), poderá considerar-se a eventual afectação de espécies mais 

sensíveis de fauna piscícola ou anfíbios nos cursos de água, ocorrendo um impacte negativo, de 

magnitude média, de probabilidade desconhecida, a médio prazo e reversível, mas minimizável se 

aplicadas as boas práticas agrícolas. 

A presença de novas oliveiras na área de estudo, mais jovens e em maior número, irá favorecer as 

espécies que ocupam este tipo de cultura para actividades de alimentação, nidificação e repouso. Os 

grupos que serão beneficiados serão pequenos mamíferos, algumas espécies de répteis, e aves de 

reduzida dimensão, como os fringilídeos. 

Considera-se que a reorganização dos lotes agrícolas, com a redução do seu número e com o 

aumento da sua dimensão devido ao fenómeno de emparcelamento, não gerará qualquer tipo de 

impactes sobre a fauna. 

7.3.7.3. Fase de desactivação 

Embora haja um grau de incerteza associado à evolução da área do projecto numa fase de 

desactivação, apenas se prevê que a remoção das infra-estruturas levará à ocorrência de impactes 

semelhantes aos considerados para a fase de construção. 

7.3.7.4. Síntese 

A avaliação de impactes produzida para o descritor de Ecologia, Flora e Fauna permite concluir 

que, com base nos actuais dados de projecto, os principais impactes gerados ocorrerão 

maioritariamente na fase de construção, com a perturbação de galerias ripícolas em cursos de água 

(habitats classificados nos termos do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro), 

eventualmente de montados, e da maioria das espécies faunísticas. Na fase de exploração, a 

reorganização das parcelas agrícolas não acarreta impactes significativos, nem para a flora nem para 

a fauna. 
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7.3.8. Impactes sobre o Património Histórico-Cultural 

7.3.8.1. Fase de construção 

A Situação de Referência do descritor Património Cultural foi realizada com base numa pesquisa 

documental e em trabalho de campo. Na caracterização da situação de referência registaram-se 216 

ocorrências de interesse cultural. 

Contudo, apenas se reconhecem impactes nas ocorrências localizadas na AId do Projecto em que 

há sobreposição e/ou aproximação por parte de componentes que o constituem. 

Por se localizarem na zona envolvente do Projecto não se identificaram impactes negativos sobre 

as 64 ocorrências localizadas nesta área (Quadro 6-53). 

Por se localizarem distantes das áreas que serão afectadas no âmbito do Projecto não se 

identificaram impactes negativos sobre as 30 ocorrências localizadas na área de incidência indirecta 

do Projecto (Quadro 6-54) que não foram sujeitas a reconhecimento. 

Por se localizarem no Buffer de 200m, correspondente a uma zona envolvente com 200m de 

largura em torno da AI (directa e indirecta) do Projecto, não se identificaram impactes negativos sobre 

as 53 ocorrências localizadas nesta área (Quadro 6-55). 

Por se localizarem distantes das áreas que serão afectadas no âmbito do Projecto não se 

identificaram impactes negativos sobre as 27 ocorrências localizadas na área de incidência indirecta 

do Projecto (Quadro 6-56) que foram sujeitas a reconhecimento. 

As ocorrências onde se identificaram Impactes negativos, encontram-se no Quadro 6-57, 

correspondente à área de incidência directa do Projecto (num total de 42 ocorrências). 

Consideram-se passíveis de gerar impacte negativo (directo ou indirecto) sobre as ocorrências de 

interesse cultural as seguintes acções: 

a. Regularização de leitos de drenagem (Rede de Drenagem): limpeza e reperfilamento, abertura 

de acessos dedicados e circulação de máquinas; 

b. Construção e Reparação da Rede de Caminhos (caminhos agrícolas): construção e 

melhoramentos (escavação, alargamento, regularização) e circulação de máquinas; 

c. Construção de Passagens Hidráulicas: escavações/frente de obra, abertura de acessos 

dedicados e circulação de máquinas; 

d. Outras componentes de localização desconhecida: exploração de áreas de empréstimo 

(extracção de terras de empréstimo e de depósito de terras sobrantes), depósito de materiais e 

áreas de implantação de estaleiros. 
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A quantificação da magnitude teve em conta os dois seguintes factores: o grau de incidência e 

proximidade da acção impactante sobre a ocorrência cultural; o valor cultural intrínseco da ocorrência 

sujeita a impacte. 

As Avaliações de Impactes foram executadas tendo por base a cartografia militar à escala 1:25 000 

(Anexo 4 do Relatório sobre o descritor Património Histórico – Cultural (Anexo 5 incluído no Volume 3 

do EIA)). 

Para a avaliação de impactes seguiram-se as normas da EDIA concernentes a distâncias para além 

das quais não se reconhecem impactes sobre as ocorrências, que estabelecem as seguintes bases: 

Corredores de afectação directa para as infra-estruturas lineares.  

� Rede de Drenagem – o corredor de afectação corresponde a uma faixa de 5 metros ao longo 

das duas margens da linha de água; 

� Rede de Caminhos – para além do caminho a beneficiar, considera-se um corredor de 5 metros 

para cada lado do caminho; 

� Passagens Hidráulicas (em caminhos terciários) - para além do caminho a beneficiar, 

considera-se um corredor de 5 metros para cada lado do caminho. 

No que respeita à afectação indirecta considera-se que esta poderá ocorrer em todas as 

ocorrências patrimoniais que se localizem a uma distância até 25 metros das diversas frentes de obra. 

Para além destas bases tomou-se em consideração situações específicas para as quais se 

considerou aconselhável extravasar as distâncias supra determinadas. 

Com base nos dados obtidos foi possível constatar que a execução do Projecto de infra-estruturas 

interfere com algumas ocorrências identificadas. Contudo trata-se de situações que não inviabilizam o 

projecto desde que sejam respeitadas as medidas de minimização propostas. 

Encontra-se prevista a reconversão do olival tradicional em olival de cultivo intensivo, abrangendo 

igualmente terrenos actualmente ocupados por outras culturas. Ainda que se encontrem determinadas 

as parcelas abrangidas pela reconversão, esta acção será efectuada a cargo dos proprietários e 

dependendo da atribuição de fundos comunitários. Deste modo é indeterminado se todas as parcelas 

serão reconvertidas assim como o período de tempo em que esta decorrerá. Perante a notória 

densidade de vestígios arqueológicos existentes na área a afectar e a comprovada destruição sobre o 

património cultural causada pela preparação do terreno para o cultivo de olival intensivo o impacte 

será certamente negativo. 

Os impactes identificados nesta fase são maioritariamente de baixa magnitude. 
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No Quadro 7-6 caracterizam-se os impactes reconhecidos sobre as ocorrências culturais 

identificadas na Situação de Referência. 

Quadro 7-6 – Avaliação de Impactes do Descritor Património Cultural. 

Tipologia 
Referência 
Topónimo ou Designação 

 
Inserção no projecto 
 
AId = Área de 
incidência directa do 
Projecto –  
rd=Rede de 
Drenagem 
rc= Rede de 
Caminhos; 
ph=Passagem 
Hidráulica 
 
ZE = Zona de 
Enquadramento do 
Projecto. 
 

Caracterização de impactes 
 
Fase: Construção (C), Exploração (E); Desactivação (D); 
Incidência (In): indirecto (I), directo (D); 
Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+); 
Magnitude (Ma): baixo (B), médio (M), elevado (E); 
Significância (Sg): muito significativo (M), significativo (S), pouco 
significativo (P); 
Duração (Du): temporária (T); permanente (P); 
Probabilidade (Pr):pouco provável (PP), provável (P), certo (C); 
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I); 
INI: impactes não identificados (N) ou indeterminados (I)  
(? = incerteza na atribuição) 

 

  
Fase 

In Ti Ma Sg Du Pr Re I
N
I D I - + B M E M S P T P PP P C R I 

Quadro 2A 
1 a 5, 7 a 12, 14 a 22, 24 a 26, 35, 
42 a 45, 51, 60, 76, 78, 80, 101, 
102, 108, 117 a 121, 123, 125, 
143, 146, 149 a 159, 162, 164 a 
166, 170 a 173 
Diversos 
Diversos 

ZE 

C                  N 

E                  N 

D                  N 

Quadro 2B 
13, 27, 28, 37, 38, 61, 63 a 65, 70, 
71, 84 a 86, 89, 93 a 96, 98, 113, 
131, 134 a 136, 141, 142, 145, 
160, 161 
Diversos 
Diversos 

AI indirecta 
(sem 

reconhecimento) 

C                  N 

E                  N 

D                  N 

Quadro 2C 
6, 23, 32, 33, 39, 41, 46, 47, 49, 
50, 58, 59, 62, 66 a 69, 74, 75, 77, 
99, 100, 107, 109, 114, 122, 124, 
126, 127, 129, 130, 132, 140, 163, 
168, 169, 174 a 177, 181 a 183, 
186, 187, 193, 194, 208, 211 a 
213, 215, 216 
Diversos 
Diversos 

AI indirecta 
(Buffer de 200m) 

C                  N 

E                  N 

D                  N 

Quadro 2D 
48, 52 a 54, 56, 72, 73, 97, 103 a 
106, 111, 112, 115, 137, 138, 147, 
167, 179, 189, 190, 200, 201, 204, 
210, 214 
Diversos 
Diversos 

AI indirecta 
(com 

reconhecimento) 

C                  N 

E                  N 

D                  N 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 361 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO  

 

 AI ZE Fase 
In Ti Ma Sg Du Pr Re I

N
I D I - + B M E M S P T P PP P C R I 

 

29 
Vestígios Diversos 
Pipa 

AId 
rc 

 

C  I -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

30 
Via 
Ladeirinha Branca 

AId 
rc  

C ?  -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

31 
Habitat 
Ladeira Branca 

AId 
rc 

 

C  I -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

34 
Ponte 
Pizães (Pizões) 

AId 
rc  

C D  -   M   S   P   C  I  

E                  N 

D                  N 

36 
Via 
Farelos 

AId 
rc 

 

C ?  -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

40 
Vestígios Diversos 
São Cristovão 

AId 
rc  

C  I -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

55 
Atalaia 
Monumento da Atalaia Magra 

AId 
rc 

 

C  I -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

57 
Via 
Calçadinha 

AId 
rc  

C D  -    E  S   P   C  I  

E                  N 

D                  N 

79 
Lagar 
Lagar dos Torrejais 

AId 
rd 

 

C D  -   M    P  P   C  I  

E                  N 

D                  N 

81 
Poço 
Poço do João Pinto 

AId 
rc  

C                  N 

E                  N 

D                  N 

82 
Fábrica(?) 
Fábrica de Pisões 

AId 
rc 

 

C                  N 

E                  N 

D                  N 

83 
Forno 
(Forno) Monte Lupitos de Baixo 1 

AId 
rc  

C D  -  B     P  P  P   I  

E                  N 

D                  N 

87 
Mancha de Ocupação 
Vale do Carvão 

AId 
rc 

 

C  I -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

88 
Mancha de Ocupação 
Torrejais 2 

AId 
rc  

C  I -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

90 
Poço 
(Poço) Ribeiro de Torrejais 2 

AId 
rc 

 

C  I -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 
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 AI ZE Fase 
In Ti Ma Sg Du Pr Re I

N
I D I - + B M E M S P T P PP P C R I 

 

91 
Achados Isolados 
Torrejais 1 

AId 
rc  

C  I -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

92 
Poço 
(Poço) Monte das Sesmarias 1 

AId 
rc 

 

C  I -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

110 
Mancha de Ocupação 
Monte do Carapeto 3 

AId 
rd  

C  I -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

116 
Mamoa(?) 
Monte da Coutada 

AId 
rc 

 

C  I -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

128 
Poço 
(Poço) Vale Torrado 

AId 
ph  

C                  N 

E                  N 

D                  N 

139 
Forno 
(Forno) Covas Fundas 

AId 
rc 

 

C                  N 

E                  N 

D                  N 

144 
Ponte 
(Ponte) Ronca de Cima 

AId 
rd; rc  

C D  -   M    P  P   C  I  

E                  N 

D                  N 

148 
Ponte 
(Ponte) Lagar dos Torrejais 3 

AId 
rd 

 

C D  -  B     P  P   C  I  

E                  N 

D                  N 

178 
Poço 
Poço em Ronca de Cima 

AId 
rd; rc  

C                  N 

E                  N 

D                  N 

180 
Achado Isolado 
Torrejais 3 

AId 
rd 

 

C                  N 

E                  N 

D                  N 

184 
Indeterminado 
Coutada 3 

AId 
rc  

C  I -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

185 
Achado Isolado 
Calçadinha 3 

AId 
rc 

 

C  I -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

188 
Forno 
Forno da Forca 

AId 
rc  

C  I -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

191 
Azenha 
Moinho do Preto 

AId 
rd 

 

C D  -   M    P  P   C  I  

E                  N 

D                  N 

192 
Açude 
Açude de Ronca de Baixo 

AId 
rd  

C D  -  B     P  P   C  I  

E                  N 

D                  N 
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 AI ZE Fase 
In Ti Ma Sg Du Pr Re I

N
I D I - + B M E M S P T P PP P C R I 

 

195 
Muro 
Muro 1 da Ribeira da Brenhas 

AId 
rd  

C D  -   M    P  P   C  I  

E                  N 

D                  N 

196 
Ponte 
Ponte 1 da Ribeira da Brenhas 

AId 
rd 

 

C D  -  B     P  P   C  I  

E                  N 

D                  N 

197 
Aqueduto 
Aqueduto da Ribeira da Brenhas 

AId 
rd  

C D  -   M    P  P   C  I  

E                  N 

D                  N 

198 
Poço 
Poço da Ribeira da Brenhas 

AId 
rd 

 

C  I -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

199 
Casal Agrícola 
Casa na Ribeira da Brenhas 

AId 
rd  

C  I -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

202 
Poço e Edifício 
Mãe de Água e Poço de Santo 
André 

AId 
rd 

 

C  I -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

203 
Poço e Aqueduto 
Poço e Levada dos Pomares de 
Baixo 

AId 
rd  

C D  -  B     P  P   C  I  

E                  N 

D                  N 

205 
Ponte 
Ponte do Pomar do Vieira 

AId 
rd 

 

C D  -  B     P  P   C  I  

E                  N 

D                  N 

206 
Muro 
Muro 2 da Ribeira da Brenhas 

AId 
rd  

C D  -   M    P  P   C  I  

E                  N 

D                  N 

207 
Poço 
Poço do Monte do Carapeto 

AId 
rd 

 

C  I -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

209 
Poço 
Poço do Barranco dos Falcões 

AId 
rd  

C  I -  B     P  P PP    I  

E                  N 

D                  N 

 
 
Critérios utilizados na qualificação dos parâmetros de caracterização de impactes no Descritor Património 
(os parâmetros indicados podem ter grau indeterminado no caso de a informação disponível sobre o projecto não permitir fazer 
tal qualificação) 
Incidência (directo, indirecto): o impacte é directo se for provocado pela construção ou exploração do projecto e indirecto se 
for induzido por actividades decorrentes ou ligadas ao projecto. 
Tipo (negativo, positivo): um impacte positivo ou benéfico decorre de uma acção que melhora o conhecimento ou o estado de 
conservação de uma ocorrência patrimonial. Um impacte negativo ou prejudicial traduz a destruição parcial ou total de uma 
ocorrência, a sua degradação, o ocultamento, ou uma intrusão na sua envolvente espacial. 
Magnitude (elevada, média, reduzida): a magnitude do impacte depende do grau de agressividade de cada uma das acções 
impactantes e da susceptibilidade das ocorrências afectadas. A magnitude é elevada se o impacte for directo e implicar uma 
destruição total da ocorrência. É média se implicar uma destruição parcial ou a afectação da sua envolvente próxima. A 
magnitude é reduzida se traduzir uma degradação menos acentuada ou uma intrusão na zona envolvente também com menor 
expressão volumétrica ou mais afastada da ocorrência. 
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Significância (muito significativo, significativo, pouco significativo): os impactes são pouco significativos quando o 
projecto não provocar afectação de ocorrências de valor patrimonial; os impactes são significativos quando o projecto induzir 
afectação de ocorrências de valor patrimonial de carácter histórico, construído, arquitectónico, arqueológico, etnográfico ou 
cultural; serão impactes muito significativos quando aquelas ocorrências possuírem valor a nível nacional ou internacional, ou, 
quando a extensão da área afectada for considerável a nível loco-regional. 
Duração (temporária, permanente): a duração do impacte ou seja do efeito induzido pela acção impactante sobre a ocorrência 
patrimonial pode ser temporária ou permanente. Embora muitas causas possam ser temporárias ou seus efeitos negativos têm, 
em geral, carácter permanente. Porém um efeito do tipo ocultamento que após a sua cessação não degrade o estado de 
conservação da ocorrência patrimonial pode considerar-se temporário. 
Probabilidade (certo, provável, incerto): o grau de certeza ou a probabilidade de ocorrência de impactes é determinado com 
base no conhecimento das características intrínsecas das acções impactantes, da sua localização espacial e do grau de 
proximidade em relação às ocorrências patrimoniais. A probabilidade é certa se a localização de uma parte de projecto coincide 
de forma negativa com a posição de uma ocorrência patrimonial. 
Reversibilidade (reversível, irreversível): o impacte é reversível ou irreversível consoante os correspondentes efeitos 
permaneçam no tempo ou se anulem, a médio ou longo prazo, designadamente quando cessa a respectiva causa, durante o 
horizonte do projecto, ou, no caso de ser possível a avaliação da fase de desactivação, após as acções que a determinam. 

Como o desenvolvimento do quadro anterior, os impactes identificados são os seguintes: 

REDE DE DRENAGEM 

Acções de Limpeza (de acordo com o descrito no capítulo 4.4.4 Rede de Drenagem):  

A. Ocorrências 79 – Lagar dos Torrejais, 191 - Moinho do Preto, 195 – Muro 1 da Ribeira da 

Brenhas, 206 – Muro 2 da Ribeira da Brenhas: património arquitectónico e/ou etnológico 

localizado na Rede de Drenagem, em troços sujeitos a limpeza, pelo que é certo que ocorra um 

impacte directo, com média magnitude, pouco significativo, contudo, caso ocorra este será 

permanente e irreversível. 

B. Ocorrência 148 – (Ponte) Lagar dos Torrejais 3: património arquitectónico correspondente a 

ponte sobre a ribeira dos Torrejais na estrada municipal nº 1080, localizada na Rede de 

Drenagem, em troço sujeito a limpeza, sendo certo que ocorrerá um impacte directo, com baixa 

magnitude, pouco significativo, permanente e irreversível. 

C. Ocorrências 192 – Açude de Ronca de Baixo, 196 – Ponte 1 da Ribeira da Brenhas: património 

arquitectónico e/ou etnológico localizado na Rede de Drenagem, em troços sujeitos a limpeza, 

pelo que é certo que sobre eventuais vestígios de antigo açude venha a ocorrer um impacte 

directo, com baixa magnitude, pouco significativo, contudo, caso ocorra este será permanente e 

irreversível. 

D. Ocorrências 197 - Aqueduto da Ribeira da Brenhas, 203 – Poço e Levada dos Pomares de 

Baixo, 205 – Ponte do Pomar do Vieira: património arquitectónico e/ou etnológico localizado na 

Rede de Drenagem, em troços sujeitos a limpeza, pelo que é certo que ocorra um impacte 

directo, com baixa magnitude, pouco significativo, contudo, caso ocorra este será permanente e 

irreversível. 

E. Ocorrências 198 – Poço da Ribeira da Brenhas, 199 – Casa na Ribeira da Brenhas, 202 - Mãe 

de Água e Poço de Santo André, 207 – Poço do Monte do Carapeto, 209 – Poço do Barranco 

dos Falcões: património arquitectónico e/ou etnológico localizado na proximidade da Rede de 

Drenagem, em troços sujeitos a limpeza, sendo pouco provável que ocorra um impacte 
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indirecto, com baixa magnitude, pouco significativo, contudo, caso ocorra este será permanente 

e irreversível, decorrente da circulação de viaturas, máquinas e homens afectos à obra. 

Acções de Reperfilamento (de acordo com o descrito no capítulo 4.4.4 Rede de Drenagem):  

F. Ocorrência 144 – (Ponte) Ronca de Cima: património arquitectónico localizado na Rede de 

Drenagem, em troço sujeito a limpeza e reperfilamento, pelo que é certo que ocorra um impacte 

directo, com média magnitude, pouco significativo, contudo, caso ocorra este será permanente 

e irreversível. 

Apesar da proximidade aos elementos do Projecto, não se prevêem impactes nos seguintes casos: 

G. Ocorrência 180 – Torrejais 3 – Barranco da Azinheira 1: corresponde a património arqueológico 

(elemento arquitectónico) próximo da Rede de Drenagem. Por ser um achado isolado e ter sido 

reutilizado como marco de propriedade este encontra-se descontextualizado não se 

identificando assim impactes. 

H. Ocorrência 178 – Poço em Ronca de Cima: património arquitectónico e etnológico próximo da 

Rede de Drenagem e da Rede de Caminhos. Por se encontrar vedado com rede considera-se 

que a integridade física deste se encontra salvaguardada pelo que não se identificaram 

impactes. 

REDE DE CAMINHOS 

Caminhos 

I. Ocorrências 29 – Pipa, 31 – Ladeira Branca, 40 – São Cristovão, 87 – Vale do Carvão, 88 – 

Torrejais 2, 91 – Torrejais 1, 110 – Monte do Carapeto 3, 116 – Monte da Coutada, 184 – 

Coutada 3, 185 – Calçadinha 3: património arqueológico que é atravessado pela Rede de 

Caminhos. Localizam-se em caminhos existentes correspondendo os materiais observados, 

contiguamente aos caminhos, à mancha de dispersão originada pelos trabalhos agrícolas e pelo 

arrasto das águas pluviais. Deste modo, é pouco provável que ocorra um impacte indirecto, com 

baixa magnitude, pouco significativo, contudo, caso ocorra este será permanente e irreversível, 

decorrente da circulação de viaturas, máquinas e homens afectos à obra. 

J. Ocorrência 34 – Pizães (Pizões): património arqueológico e arquitectónico correspondente a 

uma ponte, cuja construção deverá remontar à época romana, abrangida pela Rede de 

Caminhos, sendo certo que irá ocorrer um impacte directo, com média magnitude, significativo, 

permanente e irreversível, decorrente dos trabalhos de melhoramento da via e da circulação de 

viaturas e máquinas afectos à obra. 

K. Ocorrência 57 – Calçadinha: património arqueológico e arquitectónico correspondente a uma 

via, cuja construção deverá remontar à época romana, abrangida pela Rede de Caminhos, 
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sendo certo que irá ocorrer um impacte directo, com elevada magnitude, significativo, 

permanente e irreversível, decorrente dos trabalhos de melhoramento da via e da circulação de 

viaturas e máquinas afectos à obra. 

L. Ocorrência 83 – (Forno) Monte Lupitos de Baixo 1: património arquitectónico e etnológico 

correspondente a três fornos de carvão que se encontram na berma de caminho abrangido pela 

Rede de Caminhos, sendo provável que ocorra um impacte directo, com baixa magnitude, 

pouco significativo, permanente e irreversível, decorrente dos trabalhos de melhoramento da via 

e da circulação de viaturas e máquinas afectos à obra. 

M. Ocorrências 90 – (Poço) Ribeiro de Torrejais 2, 92 – (Poço) Monte das Sesmarias 1, 188 – 

Forno da Forca: património arquitectónico e etnológico próximo da Rede de Caminhos, sendo 

pouco provável que ocorra um impacte indirecto, com baixa magnitude, pouco significativo, 

contudo, caso ocorra este será permanente e irreversível, decorrente da circulação de viaturas, 

máquinas e homens afectos à obra. 

Restabelecimento de Passagens Hidráulicas 

N. Ocorrência 128 – (Poço) Vale Torrado: corresponde a património arquitectónico e etnológico 

próximo de uma Passagem Hidráulica localizada em caminho terciário. Por se encontrar dentro 

de uma propriedade vedada com rede considera-se que a integridade física deste se encontra 

salvaguardada pelo que não se identificaram impactes. 

Não Relocalizados 

O. Ocorrências 30 – Ladeirinha Branca, 36 – Farelos: património arqueológico correspondente a 

vias de época romana que se encontram localizadas na proximidade da Rede de Caminhos. 

Não se tendo identificado vestígios das vias, que poderão estar integralmente destruídas pela 

lavoura, permanece a dúvida se haverá um impacte directo sobre estas. Todavia, a ocorrer este 

será pouco provável, de baixa magnitude e pouco significativo, contudo, caso ocorra este será 

permanente e irreversível. 

Monumento da Atalaia Magra 

P. Ocorrência 55 – Monumento da Atalaia Magra: património arqueológico e arquitectónico 

localizado próximo da Rede de Caminhos, sendo pouco provável que ocorra um impacte 

indirecto, com baixa magnitude, pouco significativo, contudo, caso ocorra este será permanente 

e irreversível, decorrente da circulação de viaturas, máquinas e homens afectos à obra. 

Sem Afectação Previsível 

Q. Ocorrências 81 – Poço do João Pinto, 82 – Fábrica de Pisões, 139 – (Forno) Covas Fundas: 

património arquitectónico e etnológico próximo da Rede de Caminhos. Por se encontrarem 
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dentro de propriedades vedadas com rede considera-se que a integridade física destas se 

encontra salvaguardada pelo que não se identificaram impactes. 

7.3.8.2. Fase de exploração 

Os impactes negativos associados à fase de exploração do Projecto, embora reais não podem ser 

nem quantificados, nem avaliados nesta fase, dado o desconhecimento das áreas que efectivamente 

virão a sofrer a reconversão do olival tradicional em olival de cultivo intensivo, embora se considere 

consensual terem natureza negativa e serem de ocorrência provável. 

A continuação das práticas agrícolas, incluindo modelações significativas do terreno (com 

mobilização de solos), intensificadas num futuro próximo com recurso à rega, irá, previsivelmente, 

acelerar a degradação de parte substancial dos sítios arqueológicos referenciados. Trata-se, em 

termos gerais, de um impacte directo, negativo, permanente e de magnitude elevada, de minimização 

problemática. 

Face à densidade de vestígios arqueológicos conhecidos na região e tendo-se conhecimento de 

que numa vasta área do Emparcelamento Rural se encontra prevista a remoção das oliveiras de 

plantio tradicional para plantação de olival intensivo, situação que certamente também abrangerá 

terrenos actualmente ocupados por outras culturas, e perante a eventual destruição sobre o 

património cultural causada pela preparação do terreno para o cultivo de olival intensivo, não 

poderemos deixar de propor que se adoptem as devidas providências para que no âmbito de todos os 

trabalhos associados ao referido cultivo seja exigido estudo especifico avaliando impactes e 

preconizando medidas de minimização, de modo a que se garanta a salvaguarda do vasto património 

cultural ali conhecido. Será de sublinhar que os Artigos 40.º e 79.º da Lei 107/2001 “Lei de bases da 

política e do regime de protecção e valorização do Património Cultural” abarcam todas as obras e 

projectos, tanto públicos como privados, que possam implicar risco de destruição ou deterioração de 

bens culturais. 

Por último, deve ser destacado o impacte positivo deste projecto o qual resulta do acréscimo de 

conhecimento sobre o património arqueológico da área em estudo, com a identificação de um número 

considerável de novos sítios e achados. 

7.3.8.3. Fase de desactivação 

Caso se considere o cenário de remoção das infra-estruturas do Projecto, os impactes verificados 

ao nível do património, serão similares aos verificados para a fase de construção uma vez que as 

actividades envolvidas serão semelhantes, admitindo-se um impacte indeterminado e de probabilidade 

desconhecida nos restantes cenários de abandono e reconversão do projecto. 
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7.3.9. Impactes sobre a Paisagem 

7.3.9.1. Enquadramento 

Os vários ecossistemas que compõem uma paisagem, interagem num equilíbrio que se mantém e 

regenera ao longo do tempo. Intervir nessa harmonia significa esperar que os ecossistemas 

readquiram outro estádio, que traduz a capacidade que a paisagem possui para absorver as 

intervenções humanas. 

Equacionando parâmetros como qualidade visual e absorção visual relativos a uma determinada 

paisagem, verifica-se que são as zonas que apresentam áreas mais expostas, em termos visuais as 

mais sensíveis às mudanças e, consequentemente, aquelas onde se fazem sentir maiores impactes. É 

nesta situação que se enquadra qualquer uma das unidades de paisagem identificadas na 

caracterização da situação de referência. 

Em termos paisagísticos, à implantação de um projecto agrícola que tem por base o 

emparcelamento rural encontram-se associados uma série de impactes visuais decorrentes de 

alterações introduzidas na paisagem, em virtude de uma reorganização do espaço, acompanhada de 

uma alteração espacial, de configuração e, em certos casos, de escala dos elementos visuais 

presentes, resultando, basicamente, num incremento do grau da homogeneidade dos seus 

componentes e da antropização do meio rural. 

7.3.9.2. Fase de construção 

Os impactes sobre a paisagem que se fazem sentir durante a fase de construção restringem-se à 

área abrangida pela implementação das diferentes infra-estruturas de projecto e envolvente imediata. 

Durante esta fase, a construção das várias infra-estruturas (rede viária e drenagem), geram 

impactes ao nível da componente biofísica da paisagem, uma vez que originam sempre 

movimentações de terras e consequente alteração da morfologia original do terreno, assim como a 

destruição da vegetação. 

As diversas acções associadas à construção das infra-estruturas geram uma desordem visual na 

zona de implantação do projecto, característica de qualquer obra de construção civil, como sejam, o 

armazenamento temporário de materiais resultantes das escavações e outros materiais inertes, a 

emissão de poeiras, a constante circulação e movimentação de veículos e maquinaria pesada, para 

transporte de diversos tipos de materiais e equipamentos, para a execução de escavações e 

operações de terraplanagem e betonagens, e a própria zona de estaleiro.  

Estes aspectos no terreno, inerentes à obra inacabada, transmitem temporariamente uma perda 

gradual de identidade estética do local considerando-se, por isso, que o impacte gerado sobre a 

paisagem numa envolvente próxima é negativo, directo, temporário, certo, local, imediato, reversível, 

significativo e de magnitude média. 
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A instalação do estaleiro terá um impacte visual muito negativo, pelo que devem ser escolhidos 

locais com reduzida visibilidade, onde, tanto quanto possível seja exequível "camuflar" estas 

estruturas de apoio. Também a actividade do estaleiro deverá respeitar os núcleos de vegetação 

arbórea e os terrenos agrícolas que se encontrem nas imediações, de modo a que o movimento das 

máquinas não cause estragos fora da área definida. A presença do estaleiro gera um impacte 

negativo, directo, temporário, certo, local, imediato, reversível e variando a significância e magnitude 

com o local escolhido para a instalação dos mesmos. A recuperação paisagística deve ser 

cuidadosamente efectuada de modo a facilitar uma rápida recuperação da paisagem afectada. 

A eliminação do coberto vegetal, provoca alterações marcantes na paisagem, expõe os terrenos à 

erosão e será tanto mais drástica quanto mais visível e maior qualidade visual possuir o local a 

desmatar. 

Atendendo a que a área de estudo está maioritariamente humanizada e que deste modo a 

vegetação presente resulta de intervenções humanas, considera-se que os usos do solo em zonas 

afectadas pode ser retomada de uma forma relativamente simples, especialmente quando se trata de 

culturas anuais. Constituem única excepção os exemplares de porte arbóreo, que sejam espontâneos, 

de produção silvícola ou agrícola, elementos fundamentais na composição da paisagem, e cuja 

destruição terá um impacte negativo e significativo sobre a paisagem. 

Assim considera-se que os impactes sobre a área sujeita à reconversão do olival tradicional (cerca 

de 1300 ha), quando se proceder ao arranque das oliveiras, serão negativos, directos, temporários, 

certos, locais/regionais, a curto/médio prazo, reversível, significativo e de magnitude média a elevada. 

Estes impactes serão no entanto atenuados, já que se prevê um arranque faseado do olival durante 

dois anos. 

As operações de limpeza das linhas de água incidirão essencialmente no seu leito, não se 

prevendo impactes visuais significativos relacionados com a sua execução. 

As intervenções de reperfilamento na rede de drenagem não irão ocorrer em linhas de água com 

galeria ripícola, pelo que não se prevê impactes ao nível da paisagem decorrentes das acções de 

reperfilamento. 

No caso da rede viária, irá proceder à sua beneficiação, não se esperam propriamente impactes na 

paisagem, uma vez que não haverá lugar a alterações de fundo no uso do solo ou nas condições 

visuais pré-existentes. 

No que diz respeito à reorganização predial, o resultado primordial será o aumento da dimensão 

das parcelas e, em simultâneo, a correcção da irregularidade das formas das parcelas, tornando-as 

mais funcionais e reduzindo, deste modo, os inconvenientes provocados pela excessiva fragmentação 

e dispersão da propriedade rústica. A reorganização das parcelas agrícolas para a definição de uma 

nova estrutura predial obriga a que, em certas zonas, seja necessário proceder-se à regularização de 
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terrenos dentro dos novos lotes. Como a pendente dos terrenos se encontra actualmente ajustada à 

estrutura fundiária actual, o estabelecimento de novas extremas vai implicar trabalhos de 

regularização dos terrenos muito pontuais. Assim sendo, os impactes daqui decorrentes são 

negativos, significativos, de baixa magnitude, reversíveis, certos e indirectos. 

Conforme referido na descrição do projecto no final da obra irá proceder-se à recuperação 

paisagística das áreas afectas à obra. A execução desta fase determina um acréscimo da qualidade 

visual do projecto possuindo elevada significância no âmbito do projecto de construção. 

Embora esta acção requeira a presença de maquinaria, para a sua execução, considera-se que  

este impacte negativo é amplamente compensado pelos benefícios para a paisagem resultantes da 

implementação de um projecto de recuperação paisagística. Assim, o impacte desta fase de projecto é 

positivo, directo, temporário, certo, local/regional, a médio prazo, reversível, muito significativo e de 

magnitude média a elevada. 

7.3.9.3. Fase de exploração 

Em termos paisagísticos, os impactes de um projecto desta natureza resultam da introdução de 

novos elementos na paisagem e da possibilidade de desaparecimento de outros característicos dessa 

mesma paisagem, reflectindo-se no seu carácter e qualidade. 

Nesta fase, os impactes visuais relacionam-se com a maior uniformização e geometrização mais 

rígida e regular da paisagem, imputada à diminuição do grau de fragmentação e dispersão da 

propriedade rústica e das explorações agrícolas. Desta situação decorrem impactes negativos dado 

que as unidades de paisagem deixam de ser diversificadas e passam a ser homogéneas, o que 

contribuem para um aumento da vulnerabilidade da paisagem e para uma menor capacidade de 

absorção visual. Desta situação decorrem impactes negativos dado que as unidades de paisagem 

deixam de ser diversificadas e passam a ser homogéneas, o que contribuem para um aumento da 

vulnerabilidade da paisagem e para uma menor capacidade de absorção visual. Para além de 

negativos, os impactes são directos, temporários, certos, regionais, imediatos, reversíveis, 

significativos e de magnitude média. 

Quanto à adaptação das áreas de paisagem agrícola permanente, essencialmente de olival 

tradicional, de sequeiro para olival intensivo, as acções a executar passarão sobretudo pelo 

adensamento do coberto arbóreo. No entanto, atendendo à reconversão cultural de uma cultura 

permanente de olival tradicional para olival intensivo, admitem-se alterações negativas na paisagem. 

Neste caso prevê-se uma perda de diversidade biofísica relacionada com uma maior uniformização da 

paisagem, que terá igualmente reflexos ao nível visual com a criação de uma paisagem mais pobre do 

que a actualmente existente. 
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No entanto, deve-se referir que apesar do impacte inicial, a transformação da paisagem não se 

deverá operar de um momento para outro, mas progressivamente, em função da aderência dos 

agricultores à reconversão do Olival. 

7.3.9.4. Fase de desactivação 

Para o desmantelamento e remoção das infra-estruturas, considera-se que em termos biofísicos se 

gerarão impactes semelhantes aos previstos para a fase de construção, tendo também efeitos sobre 

as áreas que lhes estão adjacentes. Será igualmente necessário a implementação de medidas de 

recuperação das áreas onde forem efectuados desmantelamentos, porque caso contrário o grau de 

significância dos impactes esperados será maior. Neste contexto, a desactivação das infra-estruturas 

deverá prever a recuperação paisagística e biofísica das áreas afectadas e da sua envolvente. 

A desactivação do olival intensivo levará a que haja necessidade de gerir a paisagem por forma a 

que esta não se degrade e/ou simplifique. De facto, a desactivação do olival intensivo poderá levar a 

que, se o coberto vegetal não for recuperado e reconduzido com objectivos específicos, a paisagem 

sofra degradações relacionadas com a presença de terrenos abandonados e com a degradação da 

vegetação essencialmente agrícola (por exemplo), o que se considera como impacte negativo nos 

factores biofísicos. 

No contexto referido, pode adiantar-se que nos casos em que, nas áreas de paisagem permanente 

e linhas de água, tenham sido mantidos os elementos vegetais estruturantes e permanentes, a 

degradação visual esperada será menor, visto manterem-se na paisagem estes elementos, 

independentemente da desactivação do projecto. Nos locais onde se verificar a reconversão cultural, 

poderão ocorrer impactes negativos, caso não se faça o acompanhamento e planeamento de forma 

coerente e de modo a contribuir para a diversificação da paisagem e para um uso equilibrado do solo 

ou, por outro lado, se não se efectuar. Os impactes serão mais significativos nos casos onde o uso do 

solo seja menos diversificado, ou seja, nas áreas com uma matriz de paisagem mais monótona na 

situação de referência na altura da desactivação. 

7.3.9.5. Síntese 

Na fase de construção esperam-se impactes sobre a paisagem relacionados com a instalação do 

estaleiro, com a beneficiação de caminhos (com alargamento de faixas de rodagem) e intervenções na 

rede de drenagem. Os impactes esperados sobre a paisagem serão negativos, sendo estes últimos 

sentidos ao longo de toda a área de estudo, na envolvente imediata das infra-estruturas a construir e 

da área que irá estar sujeita à reconversão do Olival. 

Na fase de exploração, os impactes previstos relacionam-se com a presença da rede viária e de 

drenagem  e com a implementação das áreas de Olival intensivo.  
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Esperam-se alterações da paisagem relacionadas com a modificação da imagem da paisagem, nos 

locais onde predominam os Olivais tradicionais que serão convertidos em olivais intensivos de 

regadio. 

7.3.10. Impactes sobre o Ordenamento do Território 

7.3.10.1. Enquadramento 

No que à agricultura diz respeito, a implementação do Emparcelamento dos Coutos de Moura vai 

ao encontro das directrizes dos Planos e Programas Regionais, nomeadamente o Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Alentejo (PRO-Alentejo) e o Programa Operacional Regional do 

Alentejo, no sentido em que, através da adopção de um conjunto variado de transformações 

produtivas e tecnológicas, nomeadamente a modernização e expansão dos regadios, esta 

implementação enquadra-se na estratégia de desenvolvimento adoptada para esta região. 

A análise da significância dos impactes levou em consideração o facto do projecto se integrar no 

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, para o qual foi criado um regime especial pelos 

Decretos-Lei n.º 33/95, de 11 de Fevereiro e n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro. De acordo com os 

mesmos decretos, e para todos os efeitos legais, o Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva é 

considerado de interesse nacional sendo que: “estão autorizadas todas as acções relacionadas com a 

execução do Empreendimento, respeitantes a obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos, 

construção de edifícios, canais, aterros e escavações, que impliquem a utilização de solos integrados 

na Reserva Agrícola Nacional ou se desenvolvam em áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional 

ou em áreas abrangidas por restrições análogas, sem prejuízo dos procedimentos inerentes aos 

estudos de impacte ambiental” e “o corte ou arranque de espécies legalmente protegidas não carece 

de autorização, sendo, no entanto, aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 6.° do Decreto-Lei n.º 11/97, 

de 17 de Janeiro” (revogado pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio). 

Assim, são de salientar os seguintes aspectos: 

− Cerca de 54% da área afecta ao projecto está classificada como RAN (cerca de 3 291 ha); 

− Apenas cerca de 15,5 ha de REN são afectados pela construção das infra-estruturas do 

Emparcelamento dos Coutos de Moura (de um total de 4 772 ha de área de REN existente 

na área de estudo). 

7.3.10.2. Fase de construção 

Durante a fase de construção prevêem-se impactes negativos decorrentes da instalação e 

funcionamento do estaleiro. 

A instalação e actividades do estaleiro acarretarão impactes negativos, directos, temporários, 

prováveis, locais, imediatos, reversíveis, variando o significado e a magnitude dos impactes com a 
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classificação da área ocupada. Deste modo, a localização de estaleiros deverá respeitar todas as 

condicionantes de ordenamento do território, bem como áreas legalmente protegidas (ex. áreas de 

montado) e servidões e restrições de utilidade pública (Desenho 24 incluído no Volume 2 do EIA). 

De acordo com a análise efectuada na situação de referência, a zona de implementação do projecto 

está incluída em zonas classificadas como RAN. Uma vez que a natureza do projecto é totalmente 

compatível com a classe de espaço atribuída a estas zonas, no sentido de favorecer o uso a que se 

destina, o impacte resultante será positivo, directo, permanente, certo, local, imediato, irreversível, 

significativo, de magnitude média. 

São quantificadas nos quadros seguintes as áreas de RAN e REN afectadas pela instalação do 

projecto em estudo no presente EIA. 

Quadro 7-7 – Quantificação das áreas de RAN afectadas pela implementação da rede viária. 

Caminhos Extensão (m) Largura total (m) Área (ha) 

Agrícola Principais 9048,3 5,4 4,9 

Agrícolas Secundários 20349,5 3,0 6,1 

TOTAL 29397,5 -- 11 

Pela análise dos quadros anteriores, conclui-se que será afectado um total de cerca de 11,0 ha de 

áreas classificadas como RAN. Este valor equivale a apenas cerca de 0,3 % da área total de RAN, da 

área a beneficiar pelo Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura. 

Conforme se verifica pela análise do quadro que se segue, apenas uma pequena percentagem das 

áreas afectadas pela implementação da rede viária do projecto se encontram classificadas como REN. 

Quadro 7-8 – Quantificação das áreas de REN afectadas pela implementação da rede viária. 

Caminhos Classes de REN Extensão (m) Largura total (m) Área (ha) 

Agrícola Principais 

AMI 8179,19 5,4 4,42 

AMI+ERO 191,07 5,4 0,10 

CAB 2814,56 5,4 1,52 

CAB+AMI 1861,63 5,4 1,01 

CAB+ERO 17,93 5,4 0,01 

CHE 226,14 5,4 0,12 

CHE+AMI 84,18 5,4 0,05 

ERO 18,93  0,01 

Agrícolas Secundários 

AGU 16,61 3,0 0,00 

AMI 19311,43 3,0 5,79 

AMI+ERO 1094,31 3,0 0,33 

CAB 3549,08 3,0 1,06 

CAB+AMI 2137,05 3,0 0,64 
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Caminhos Classes de REN Extensão (m) Largura total (m) Área (ha) 

CHE 86,20 3,0 0,03 

CHE+AMI 653,43 3,0 0,20 

ERO 613,77 3,0 0,18 

TOTAL 40855,50 -- 15,47 

AMI - Áreas de máxima infiltração 
CAB - Cabeceiras das linhas de água 
CHE - Linhas de água e zonas ameaçadas pelas cheias 
ERO - Áreas de risco de erosão 
AGU – Leitos dos cursos de água 

A concepção do projecto teve em consideração eventuais condicionantes que pudessem existir na 

área de implantação do projecto, ou restrições e servidões legalmente constituídas. Conforme se pode 

verificar através dos elementos fornecidos pelas entidades oficiais, a implantação do projecto de 

execução do Emparcelamento dos Coutos de Moura não interfere com condicionantes, restrições ou 

servidões legalmente constituídas. 

Relativamente à interferência do projecto com a área de protecção da concessão hidromineral HM – 

17 Pisões-Moura, verifica-se que apenas uma pequena área a beneficiar pelo Emparcelamento dos 

Coutos de Moura se localiza dentro da zona intermédia do perímetro de protecção. Salienta-se no 

entanto que a drenagem da referida área apesar de ser para a ribeira dos Torrejais, é efectuada a 

jusante do local das captações da água dos Pisões, pelo que não irá interferir com a referida 

captação. 

Na zona alargada da protecção da concessão hidromineral HM – 17 Pisões-Moura irá proceder-se 

à restruturação predial, que conforme se pode observar na figura seguinte, nesta zona, consistirá mais 

na junção de parcelas do que na alteração de extremas. As obras necessárias efectuar para a 

implementação desta nova estrutura predial, resumem-se à colocação de marcos no terreno, o que 

não implicará impactes para a concessão hidromineral. 

Relativamente à reconversão do olival na zona alargada da protecção hidromineral, verifica-se que 

actualmente nestas áreas já existe olival tradicional que será reconvertido em olival intensivo de 

sequeiro (recomendando-se a manutenção das variedades de oliveiras de que constituem a 

denominação de origem “Azeites de Moura”), na maior parte das situações. Chama-se a atenção de 

que o lote de olival intensivo parcialmente de regadio, actualmente possui uma captação de água que 

já é utilizada pelo proprietário para rega. 

Os impactes negativos resultantes da intensificação da produção do olival na área alargada da 

concessão hidromineral podem ser mitigados caso as práticas agrícolas sejam efectuadas de acordo 

com todas as medidas ambientais adequadas, ou seja, devem ser aplicadas as boas práticas 

agrícolas, nomeadamente a aplicação das dotações correctas de fertilizantes e pesticidas. 
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Figura 7-2 – Localização do projecto de Emparcelamento na área de protecção da concessão 
hidromineral HM – 17 Pisões-Moura. 

Serão também, na zona alargada da concessão, reabilitados pequenos troços de caminhos 

existentes, sendo que os impactes se farão sentir durante a fase de construção e dada a extensão e 

obras previstas poderão ser classificados como negativos, directos, temporário, prováveis, locais, a 

curto prazo, reversíveis, significativos e de magnitude reduzida, dada a pequena área afectada. 

De acordo com a Portaria n.º 329/2007 de 15 de Março, conhece-se que a ribeira de Torrejais está 

incluída na zona do perímetro de protecção para a concessão de água mineral natural denominada 

“Pisões-Moura”. De facto, até a zona alargada deste perímetro de protecção coincide com a bacia 

hidrográfica da ribeira de Torrejais. 

Resultante do parecer do Concessionário de Pisões-Moura (Mineraqua Portugal) que relata a sua 

preocupação de que as obras de emparcelamento possam afectar irreversivelmente a qualidade e a 

quantidade dos recursos hidrominerais desta concessão, informando que foi desencadeado o 

procedimento junto do Ministro da Economia, Inovação e Desenvolvimento visando a proibição na 
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zona alargada do perímetro de protecção das actividades proibidas na zona intermédia (Anexo 1 

incluído no Volume 3 do EIA). Até à data não se têm conhecimento de que esta interdição tenha 

entrado em vigor. 

No entanto, no contexto referido acima, a Comissão de Acompanhamento do Emparcelamento 

tomou a decisão de não intervir em todo o troço da linha de água incluído na zona alargada de 

protecção. 

Em conclusão, a ribeira de Torrejais será apenas sujeita a limpeza no troço a jusante da zona 

alargada de protecção de água mineral até à Horta do Botas. Apesar da ribeira, no seu troço final, se 

encontrar limpa, será de manter a operação de limpeza uma vez que, aquando da implementação do 

projecto, esta limpeza será, provavelmente já necessária. 

Assim, ao longo de todo o processo de Emparcelamento, foi levada em consideração a área de 

protecção da concessão hidromineral HM – 17 Pisões-Moura, tentando-se minimizar as intervenções 

resultantes da implementação do Projecto de Emparcelamento nesta área. 

7.3.10.3. Fase de exploração 

Na fase de exploração mantém-se o impacte já identificado na fase de construção de ocupação de 

áreas de REN e RAN. 

A implementação do projecto, a par dos restantes projectos previstos no EFMA, corresponde a uma 

das principais estratégias do ordenamento do território e de desenvolvimento delineadas para a área 

em estudo, estando estas acções previstas nos principais planos de ordenamento locais e regionais, e 

ainda no Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. Neste sentido, e porque o 

projecto vai ao encontro da estratégia de ordenamento definida para a área de estudo, o seu impacte 

é considerado positivo, de magnitude média e significativo nos seus efeitos, certo e de âmbito 

regional. 

7.3.10.4. Fase de desactivação 

A fase de desactivação do projecto corresponde a uma etapa que encerra um considerável grau de 

incerteza. Este é um projecto sem tempo de vida útil predefinido, após o término do qual não serão 

necessariamente removidas as estruturas ou cessará a actividade agrícola. Poderá, no entanto, 

verificar-se a alteração de uso e culturas e é possível que ocorra uma eventual alteração jurídica da 

propriedade e da estrutura das explorações agrícolas. 

Nesta fase, os impactes no ordenamento do território dependerão das estratégias e programas 

definidos e a definir para a região abrangida pela área de estudo. 

Relativamente à remoção das infra-estruturas que compõem o projecto, os impactes podem ser 

classificados como negativos, directos, permanentes, prováveis, locais, imediatos, irreversíveis, pouco 

significativos e de magnitude reduzida. 
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7.3.10.5. Síntese 

Os principais impactes negativos do projecto no ordenamento do território far-se-ão sentir na fase 

de construção, decorrendo da instalação e funcionamento do estaleiro, da rede de drenagem e da 

beneficiação de caminhos. 

No entanto, considerando o carácter de empreendimento de utilidade pública do EFMA, no qual o 

presente projecto se enquadra, e assumindo a adopção e implementação de medidas ambientais 

propostas para o presente descritor, considera-se que os impactes são minimizáveis e que as áreas 

condicionadas afectadas não constituem um entrave significativo à realização do projecto, sendo os 

impactes residuais pouco significativos. 

A implementação do presente projecto, vem potenciar o aproveitamento agrícola de uma área 

classificada como RAN, e a beneficiação da rede viária vem melhorar as acessibilidades. Deste modo, 

o projecto apresenta um impacte positivo, de magnitude média, certo, imediato, temporário e 

reversível. 

Na fase de desactivação os impactes no ordenamento do território são difíceis de prever, 

dependendo das estratégias e programas definidos e a definir para a região. Após o término da vida 

útil do projecto não serão necessariamente removidas as estruturas ou cessará a actividade agrícola. 

Poderá, no entanto, verificar-se a alteração de uso e culturas, e é possível que ocorra uma eventual 

alteração jurídica da propriedade e da estrutura das explorações agrícolas. 

7.3.11. Impactes sobre os Agrossistemas 

7.3.11.1. Enquadramento 

Com o Emparcelamento dos Coutos de Moura visa-se a dinamização do modelo de 

desenvolvimento da envolvente de Moura, com base na alteração dos pressupostos por que se tem 

vindo a reger a sua economia agrária e sociologia rural. 

Os impactes no descritor agrossistemas, relacionando-se com a introdução de novos sistemas 

culturais, apresentam-se de extrema importância para a agricultura. De facto, os sistemas produtivos, 

até à data maioritariamente de olival tradicional de sequeiro, irão ser substituídos por sistemas de 

produção de Olival intensivo. 

7.3.11.2. Fase de construção 

A implantação e o funcionamento de estaleiro e as movimentações de máquinas, terras e pessoas 

necessárias à beneficiação da rede viária e drenagem terão consequências nos sistemas produtivos. 

Estes procedimentos e operações terão efeitos negativos não só pela perturbação do espaço rural 

e das culturas instaladas na área do perímetro, podendo, inclusivamente, fazer subtrair a área de 
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superfície agrícola útil e limitar a actividade de produção agro-pecuária, tanto mais, quanto maior for o 

tempo em que decorrerem as obras. 

Poderá verificar-se ainda uma afectação indirecta nos agrossistemas decorrente dos impactes 

negativos provocados nos solos durante a fase de construção das infra-estruturas como sejam o 

aumento da erosão e compactação com a consequente diminuição da capacidade de retenção de 

água e a poluição e contaminação dos solos. 

Estes impactes são considerados como negativos, indirectos, temporários, certo, locais, imediatos, 

reversíveis, pouco significativos e de magnitude reduzida a média. 

No entanto, a minimização destes impactes poderá ser conseguida se tomarem atempadamente 

medidas atenuadoras apropriadas, como seja a movimentação de máquinas e pessoas na área 

mínima indispensável, resultando numa avaliação geral como tendo pouco significado dado, 

inclusivamente o seu carácter temporário e reversível. 

Durante a fase de construção das infra-estruturas inerentes ao Emparcelamento dos Coutos de 

Moura irá ocorrer a ocupação de uma pequena percentagem da área total a beneficiar pelo 

Emparcelamento, parte da qual afecta à produção agrícola e agro-pecuária, pelas infra-estruturas –

rede viária e reperfilamento das linhas de água. Estes impactes são avaliados como negativos, 

directos, permanentes, certos, locais, imediatos, irreversíveis, pouco significativos e de magnitude 

reduzida. 

Apesar de se considerarem como negativos, estes impactes são pouco significativos, dado serem 

de magnitude reduzida e afectarem uma pequena percentagem de área. Além disso, os mesmos 

poderão ser positivamente compensados pelo facto de resultarem na dotação das propriedades 

afectadas, de infra-estruturas capazes de optimizar os sistemas de produção agrícola e agro-pecuária 

dessas explorações. 

7.3.11.3. Fase de exploração 

Durante a fase de exploração do Emparcelamento dos Coutos de Moura, os impactes sobre os 

agrossistemas far-se-ão sentir quer na produção agro-pecuária, quer nas unidades transformadoras 

agro-industriais quer nos mercados locais. 

Nesta fase, os impactes dependerão em muito da política de cultivo dos produtores. Desejando-se 

que este empreendimento seja benéfico para a agricultura, para os produtores e para a região, não se 

poderá descurar que os efeitos de uma má gestão de cultivo poderão insurgir em sérios impactes 

negativos. 

As práticas agrícolas, com o aumento da disponibilidade de água para rega por via da infra-

estruturação hidroagrícola garantida pelo projecto do Emparcelamento dos Coutos de Moura, tenderão 

a alterar-se. Neste sentido, novos tipos de maquinaria e maneio do solo e a intensificação do uso de 
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fertilizantes e pesticidas, aplicados às terras, poderão afectar gravemente o solo e a água através do 

aumento do risco de erosão e salinização e/ou alcalinização e da degradação da qualidade da água, 

superficial e subterrânea, devido ao escorrimento superficial e lixiviação no solo. Estas alterações 

indesejáveis nos recursos água e solo poderão repercutir-se negativamente nos agrossistemas 

conduzindo a perdas de produtividade. Estes impactes serão negativos, indirectos, permanentes, 

certos, locais, a médio/longo prazo, reversíveis, significativos e de média/elevada magnitude. 

No entanto, uma formação e informação adequada ao produtor e seus associados poderão traduzir-

se em fortes aumentos de produção, incrementando a rentabilidade das explorações e do produtor, o 

que trará elevados benefícios ao nível da competitividade agrícola na região. Estes impactes serão 

positivos, permanentes e de magnitude média/elevada. 

A opção pela conversão dos sistemas culturais baseados no sequeiro, vai possibilitar (tal como 

sucede em grande parte da região alentejana) uma valorização da propriedade rústica nas suas 

vertentes de valor de rendimento da terra, consequência directa do aumento de produtividade das 

culturas. 

Assim sendo, perspectiva-se como impacte positivo, directo, temporário, provável, regional, a médio 

prazo, reversível, significativo e de magnitude elevada logo à partida, o aumento do produto bruto e o 

aumento da rendibilidade das explorações agrícolas. Esse aspecto é fundamental para a criação de 

melhores condições socioeconómicas dos agregados directamente influenciados pela actividade, com 

um impacte significativo em termos local e regional. 

7.3.11.3.1. Reconversão do Olival - Análise de investimentos 

No Relatório do Projecto de Reconversão do Olival elaborado pela Cooperativa Agrícola de Moura e 

Barrancos foi efectuada uma estimativa dos custos e proveitos associados à plantação do olival, na 

área de Emparcelamento dos Coutos de Moura. 

A análise da rentabilidade económica da plantação de olival, explanada no referido relatório, 

contempla a totalidade dos investimentos que será necessário efectuar ao nível de cada parcela, não 

incluindo os custos associados à realização da obra de emparcelamento com as infra-estruturas 

necessariamente incluídas, nem os custos de introdução do regadio. 

Para a quantificação dos diferentes custos e receitas foram utilizados preços médios do ano de 

2011, na região de Moura. 

Os custos das diferentes operações mecanizáveis consideram a plena utilização de máquinas 

agrícolas e, no caso da colheita os valores mais frequentes de colheita de olivais modernos no 

Alentejo e na Andaluzia. 

Nesta análise não foram incluídas ajudas directas à produção, face às perspectivas de evolução do 

sistema de apoios decorrente da reforma da Política Agrícola Comum de 2013. 
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Aponta-se para uma produtividade de 30 kg por árvore em plena produção (a partir do sétimo ano) 

ou seja de 8550 kg por hectare., com uma funda média de 18%. Com um preço de 2€ por kg de 

azeite, o valor pago para azeitona, foi considerado de 0,32 €/kg claramente dentro dos valores 

praticados pela Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos nos 3 últimos anos. 

Quadro 7.9 – Custos e proveitos anuais do olival a instalar. 

 

O momento de maior esforço financeiro corresponde com a plantação, onde serão gastos cerca de 

3500 € /ha, sendo apenas no 5º ano após a plantação que os proveitos superam os custos. 

Para além dos custos de investimentos, apresentam-se no gráfico seguinte a evolução dos custos 

anuais, onde se destaca a elevada importância dos custos associados à colheita. 

 

Figura 7-3 – Custos anuais do olival a instalar. 
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Uma vez atingida a plena produção, a distribuição dos diferentes custos é apresentada na figura 

seguinte, destacando-se a seguir ao olival, os custos com a rega. Nestes foi considerado um valor de 

0.089 €/me de acordo com a informação da EDIA. 

 

Figura 7-4 – Custos anuais do olival em plena produção. 

No Relatório do Projecto de Reconversão do Olival elaborado pela Cooperativa Agrícola de Moura e 

Barrancos, para a análise da rentabilidade económica foi efectuado um cash flow da instalação do 

olival admite-se uma vida útil para o olival a instalar de 50 anos A meio da vida útil deverá ser 

substituído o sistema de rega. 

Toda a análise é efectuada a preços constantes, admitindo que o sistema de preços de produtos e 

factores se mantém semelhante ao verificado actualmente. 

A comparação da rentabilidade do olival foi determinada anualmente pelo Benefício Líquido 

adicional face a três situações base: 

− Solos não explorados, ou seja com um rendimento líquido actual igual a zero; 

− Olival tradicional, 100 árvores/ha, com produtividade de 1500 kg /ha; 

− Olival tradicional, 100 árvores/ha, com produtividade médias de 3000 kg/ha. 

Para representar estas duas situações de olival tradicional recorreu-se a dados reais de exploração 

em olivais tradicionais de Moura, recolhidos pela Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos. De 

acordo com estes dados a estrutura de custos é a seguinte: 
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Figura 7-5 – Custos e proveitos do Olival tradicional. 

No caso do olival com produção de 1500 kg/ha obtém-se um resultado negativo de 65 €/ha e no 

caso da produção de 3000 kg/ha o resultado económico será positivo, no valor de 235€/ha. A 

rentabilidade igual a zero, correspondendo ao caso de “abandono” equivalerá a uma produção de 

azeitona, neste tipo de olival de aproximadamente 1850 kg /ha. 

A estrutura de custos demonstra uma elevadíssima importância dos custos associados à colheita, 

que representam 49% dos custos totais no caso da produção ser de 1500 kg/ha e de 62% no caso da 

produção ser de 3000 kg/ha. A dificuldade de mecanização da colheita é uma das principais 

dificuldades e que pode implicar que em alguns menos produtivos não seja rentável a colheita. 

Refira-se que, de acordo como INE a produtividade média do Olival, no Alentejo era em 2010 de 

1.44 ton/ha. 

Os indicadores de rentabilidade utilizados foram: 

− Valor Líquido Actualizado (VLA) - que expressa no momento actual o acréscimo de 

rentabilidade durante todo o período de vida útil da actividade; 

− Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) - que exprime a taxa de remuneração do total dos capitais 

investidos ao longo da vida útil da actividade; 

− Tempo de Recuperação (TR) - que indica o número de anos necessário para que o 

investimento seja pago. 
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Foi utilizada um custo de oportunidade do capital de 5% reais que reflecte o valor de uma colocação 

alternativa de capital, numa aplicação sem risco, acrescido de um prémio de risco associado à prática 

da actividade. 

Os resultados obtidos são apresentados no quadro seguinte para as três situações: 

Quadro 7.10 – Indicadores de rentabilidade económica. 

 

A instalação do novo olival intensivo surge como uma opção rentável, do ponto de vista económico, 

nas duas primeiras situações analisadas, apresentando rentabilidade negativa no caso da situação 

actual ser de um olival com 3 ton/ha de produção, o que consideramos ser muito pouco provável 

acontecer face às características evidenciadas no terreno quer face às respostas aos inquéritos 

efectuados. 

Foi, complementarmente, efectuada uma análise de sensibilidade da rentabilidade do investimento 

sobre a situação intermédia analisada. Foram consideradas as seguintes oscilações: 

− Alteração nos custos de investimento para valores até mais 50% - o que, contemplará mesmo 

as piores situações que possam ocorrer na área de emparcelamento; 

− Alteração dos custos de produção até mais 15% 

− Oscilação do valor da azeitona entre 0.28 e 0.35 €/kg. 

A alteração dos custos de investimento, mesmo com acréscimo até 50% não compromete a 

rentabilidade do investimento na plantação de novo olival, como se apresenta no Quadro 7.11. 

Quadro 7.11 – Indicadores de rentabilidade económica face a alteração dos custos de investimento. 

 

O investimento é bastante mais sensível à subida dos custos anuais de produção, com uma subida 

de 15% a ser suficiente para tornar os indicadores de rentabilidade negativos (Quadro 7.12). 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 384 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO  

Quadro 7.12 – Indicadores de rentabilidade económica face a alteração dos custos de produção. 

 

Da forma semelhante, o valor de venda da azeitona revela-se um factor decisivo para a 

rentabilidade do olival intensivo de regadio. Uma descida do preço para 0.28€/kg é suficiente para que 

a rentabilidade do investimento ser negativa (Quadro 7.13). 

Quadro 7.13 – Indicadores de rentabilidade económica face a alteração dos custos de investimento. 

 

Em síntese, a rentabilidade do investimento revela-se bastante consistente face a alterações dos 

custos de produção e bastante sensível a diminuições do preço de venda e dos custos de produção, 

onde uma descida de 0,04 €/kg ou uma subida de custos de 15% tornam a rentabilidade negativa. 

7.3.11.4. Fase de desactivação 

Embora não seja possível prever em que moldes se processará a desactivação do projecto poder-

se-á considerar dois cenários: o seu abandono ou a sua remoção. No caso da remoção das infra-

estruturas instaladas, verificar-se-ão impactes semelhantes aos da fase de construção, com afectação 

das culturas instaladas e a perda do rendimento potencial associado às mesmas. Estes impactes 

poderão, no entanto, ser mais significativos que os observados durante a fase de construção. 

No que respeita aos agrossistemas, se as culturas de regadio reverterem para culturas de sequeiro 

ou incultos, serão retomados os sistemas produtivos existentes na situação de referência em cerca de 

22% da área beneficiada actualmente com culturas anuais de sequeiro e 53% com olivais de sequeiro. 

Tal reconversão significará uma redução da mão-de-obra empregue, redução da produção, do valor 

económico e da competitividade e abandono de terras, o que se traduzirá num impacte negativo e 

significativo a nível socioeconómico. 

No que respeita à rede viária, esta não se espera que venha a ser removida pelo que os impactes 

associados a esta infra-estrutura serão praticamente nulos. 
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7.3.11.5. Síntese 

As actividades potencialmente geradoras de impactes são, na fase de construção: a implantação e 

o funcionamento do estaleiro, as movimentações de máquinas, de terras e de pessoas, as actividades 

de beneficiação da rede viária e rede de drenagem. Estes impactes serão negativos, temporários e de 

magnitude reduzida. Efectivamente, a importância destes impactes perde significado, se estes forem 

entendidos como um custo necessário para os mesmos produtores que serão beneficiados pela 

instalação das infra-estruturas, e se tomadas as medidas de minimização adequadas no sentido de 

que a movimentação de máquinas e pessoas se efectue na área mínima indispensável. 

Os impactes da conversão dos sistemas produtivos de sequeiro para regadio far-se-ão sentir na 

produção agro-pecuária, nas unidades transformadoras agro-industriais e nos mercados locais, com 

consequências a nível socioeconómico que se prevêem positivas, com bases nos estudos realizados 

para a área de influência do Empreendimento dos Fins Múltiplos do Alqueva na qual parte da área 

afecta ao Emparcelamento dos Coutos de Moura se enquadra. 

A possibilidade dos empresários agrícolas poderem adoptar o seu plano de produção tirando 

partido do regadio, permite a produção de produtos de valor acrescentado baseados em tecnologias 

sustentáveis, facto que se repercute positivamente nos indicadores económicos da exploração e nos 

indicadores sociais da região. 

Apesar do acréscimo potencial crescimento do rendimento da terra, tal só é possível mediante a 

adopção de novas tecnologias de rega. O efeito potenciador do regadio traduzir-se-á em efeitos 

diferenciados consoante a capacidade de financiamento das explorações e a dimensão das mesmas. 

Assim é expectável que as empresas de menor dimensão apresentem maior dificuldade de 

concretização das acções de investimento sobretudo no caso da cultura do olival, tendo presente a 

actual conjectura económica e políticas de financiamento e concessão de crédito à agricultura. 

O sucesso da reestruturação das explorações, é por conseguinte função da capacidade de 

empreendedorismo dos empresários e na capacidade de absorverem o extenso know-how que já 

existe na região em matéria de gestão e adopção de novas tecnologias de rega. 

7.3.12. Impactes sobre a Socioeconomia 

7.3.12.1. Enquadramento 

Os impactes no descritor socioeconómico, associados a uma dada actividade ou projecto, 

revestem-se de duas características que os distinguem, no geral, das restantes categorias de 

impactes: a sua considerável incerteza e a sua extensão temporal de influência. 

Os projectos de emparcelamento rural exigem uma participação activa dos beneficiários, 

dependendo inteiramente destes a manifestação da sua aprovação como condição essencial para a 

concretização do empreendimento. No caso do Emparcelamento dos Coutos de Moura, a 
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receptividade e adesão dos beneficiários à realização do projecto está patente nos índices de 

participação dos referidos beneficiados envolvidos ao longo de todo o projecto, nomeadamente nos 

diferentes períodos de exposição pública. Na 1ª exposição pública foram atendidos 328 proprietários, 

o que correspondeu a uma taxa de presença da ordem dos 43%. Estes proprietários representavam 

57% dos prédios rústicos e 65% da área total do perímetro de emparcelamento. Na 2ª exposição 

pública já compareceram 444 proprietários, que representavam 71,6% dos novos lotes e 83,2% da 

área total do emparcelamento. Os resultados da apreciação dos novos lotes por parte dos 

proprietários (cerca de 37,7% dos proprietários concordou com os novos lotes, representando uma 

percentagem de 49,7% da área do emparcelamento, sendo que 28,6% dos proprietários não 

compareceram à exposição mas a sua situação predial irá manter-se inalterada) apontam para um 

potencial de aprovação do projecto bastante positivo. 

Além disso, em contraponto, refira-se um impacte negativo permanente, embora pouco significativo, 

do projecto correspondente à aplicação do coeficiente de implantação de melhoramentos (CIM), 

também designado por coeficiente de redução, já referido anteriormente. Trata-se de um impacte de 

incidência parcelar, que afecta proporcionalmente o valor fundiário de todos os proprietários, em 

particular o valor em terrenos que cada um detém, mas que tem como efeito mitigante a possibilidade 

de realizar melhoramentos fundiários de que todos irão usufruir e beneficiar. No presente projecto, a 

aplicação deste coeficiente assumiu o valor máximo de 1,5%, ou seja a contribuição máxima de cada 

proprietário para a área necessária de implantação de melhoramentos não excedeu 1,5% do valor 

total de pontos totais que detém actualmente. 

7.3.12.2. Fase de Construção 

Na fase de construção, os impactes demográficos e de dinâmica populacional estão 

fundamentalmente relacionados com o aumento da população presente, em função da maior 

disponibilidade de empregos associados às obras de construção do projecto. 

A este incremento na população presente, estarão associados, principalmente, consumos de bens, 

sobretudo alimentares e de pequeno comércio, assim como nos serviços de restauração, o que 

constituirá um impacte económico positivo, significativo, baixa magnitude, reversível, certo, indirecto, 

ainda que limitado no tempo. Este impacte dependerá essencialmente da capacidade dos agentes 

locais em saber aproveitar as necessidades que irão despertar.  

A maior disponibilidade de empregos, associada às obras em curso, poderá conduzir a uma 

diminuição da taxa de desemprego no concelho de Moura, se a entidade empregadora optar pelo 

recrutamento local. Contudo, é provável que se possa utilizar mão-de-obra proveniente das zonas 

limítrofes. 

Assim, e tendo em conta também a reduzida mobilização de trabalhadores necessários, prevê-se 

que estes impactes sejam positivos de média magnitude uma vez que a obra não envolverá um 

elevado número de trabalhadores, mas de carácter temporário visto resumir-se ao período de duração 
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das obras e de âmbito local ou sub-regional, avaliando-se globalmente como um impacte pouco 

significativo a significativo. 

Relativamente às condições de vida das populações, a construção destas infra-estruturas trará 

incómodos resultantes da circulação de veículos pesados e consequente aumento de ruídos e 

poeiras, e degradação do pavimento das vias de comunicação. Esta fase trará também a presença de 

elementos estranhos à paisagem, a remoção de coberto vegetal, decapagem, movimentação de 

terras, etc. Estes incómodos que se reflectirão na qualidade de vida das populações mais 

directamente afectadas são avaliados como um impacte negativo, mas pouco significativo, dado ser 

temporário, reversível e de âmbito local. 

Particularmente, em termos de acessibilidades, este movimento significativo de pesados de 

transporte de terras e materiais, em especial na fase inicial de movimentação de terras, implicará 

impactes negativos temporários sobre a rede viária local. Estes impactes advêm essencialmente da 

degradação do piso e diminuição da segurança rodoviária incidindo particularmente sobre os 

residentes da área envolvente. No entanto, este impacte é considerado pouco significativo na sua 

globalidade uma vez que não são de prever, à partida, situações particularmente gravosas.  

Por outro lado, a necessidade de ocupar determinadas faixas de terreno onde deverão circular e 

operar as máquinas e viaturas a empregar na obra irá induzir temporariamente uma redução da área 

agrícola utilizada em diversas explorações agrícolas, à qual se poderá eventualmente acrescentar 

algumas parcelas residuais de área muito reduzida e/ou parcelas encravadas que não se justifique 

cultivar temporariamente, durante o período de realização destes trabalhos. Contudo, estes prejuízos 

impostos pela necessidade de realização das obras estão devidamente salvaguardados no quadro 

legal do emparcelamento rural, sendo possível atenuar ou dissipar o seu efeito mediante 

compensações pecuniárias a todos aqueles que forem afectados durante a fase de construção. Em 

todo o caso, os impactes associados a este facto são negativos, significativos, de baixa magnitude, 

temporários, reversíveis, certos, indirectos e pontuais. 

 No que concerne às explorações agrícolas, a construção das infra-estruturas vai certamente 

obrigar a que determinadas áreas ou mesmo benfeitorias sejam desafectadas da actividade agro-

pecuária pelo que os proprietários serão alvo de expropriações e/ou indemnizações. Este impacte 

negativo é porém considerado como pouco significativo já que as áreas em questão serão de reduzida 

dimensão uma vez que a maioria das infra-estruturas a construir são estruturas lineares de pequena 

dimensão ou são já áreas não agrícolas como seja a rede viária. O impacte nas explorações agrícolas 

resultante da construção das infra-estruturas poderá ainda ser classificado como directo, certo, local, 

permanente (mantém-se durante o período de exploração) dependendo a sua reversibilidade da 

finalidade da expropriação, ou seja da futura utilização da área afectada, nomeadamente do tipo de 

estrutura instalada. 
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Estão também previstas indemnizações nos casos de implantação de estaleiros com a consequente  

movimentação das máquinas, derrames de óleos que possam acidentalmente a vir ocorrer, aumento 

de poeiras, desmatação, remoção e destruição de coberto vegetal, decapagem e escavação, 

movimentação de terras com possibilidade de ocorrência de acidentes nas culturas ou benfeitorias 

existentes no terreno. Nestes casos registam-se impactes negativos que no entanto, e face às 

indemnizações a conceder, se considera pouco significativo, com incidência directa, temporário, com 

ocorrência provável ou certa, reversível e de dimensão local. 

A reconversão do olival, irá implicar um período de cerca de 3 anos em que os agricultores não 

poderão colher a azeitona e consequentemente irão ter uma perda dos seus rendimentos, aliado ao 

facto de no primeiro ano da reconversão do olival terem que fazer um investimento significativo 

relativo ao arranque do olival velho e aquisição e plantio do olival novo. Pelo que é expectável, um 

impacte negativo, directo, temporário, certo, local, imediato, reversível, muito significativo e de 

magnitude elevada. 

7.3.12.2.1. Indemnizações aos proprietários 

Em consequência da reorganização da propriedade existem benfeitorias que deixam de ficar na 

posse dos seus actuais proprietários e não são adequadamente compensadas nos novos lotes, 

obrigando à sua indemnização, conforme referido anteriormente. O número total de proprietários e 

benfeitorias nesta situação encontra-se no Quadro 7.14, no qual também se indicam os valores totais 

de indemnização por tipo de benfeitoria, tomando como referência os valores unitários estabelecidos 

pela Comissão de Trabalho. Excluem-se destas indemnizações as respeitantes às vedações 

afectadas pelas infra-estruturas (sobretudo caminhos), as quais já estão incluídas na respectiva 

estimativa orçamental. 

Quadro 7.14 – Indemnizações por perda de benfeitorias. 

Tipo de 

benfeitorias 

Proprietários 

abrangidos 

Total benfeitorias 

perdidas 

Valor indemnizatório 

(€) 

Oliveiras 23 113 un 2290,00 

Olival Novo 2 26374 m2 9300,00 

Sub-Total 11590,00 

Actualização de valores e imprevistos de obra 4410,00 

TOTAL 16000,00 

Pelo que a ressecção dos proprietários pela perda de benfeitorias gera um impacte positivo, directo, 

permanente, certo, local, imediato, irreversível, significativo e de magnitude reduzida, fase ao baixo 

número de proprietários que irão receber essa indemnização. 
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7.3.12.3. Fase de Exploração 

Esta fase prevê-se sobretudo positiva, nomeadamente no que concerne à valorização das 

propriedades agrárias, dado o incremento do valor produtivo da terra, quer através da possibilidade de 

rega, quer pelo facto da terra de regadio ter valor superior à terra de sequeiro. Também a construção 

e melhoria da rede de drenagem, imprescindíveis para a implementação de sistemas culturais de 

regadio, constitui um factor determinante do aumento do valor das terras.  

O impacte previsto no aumento da valorização comercial do factor terra é avaliado como positivo, 

uma vez que o proprietário será afectado positivamente na sequência da mais valia conseguida com a 

inserção da parcela no perímetro de rega com a consequente disponibilidade de água e ainda pela 

mais valia conferida pela implementação do sistema de rega próprio da exploração. Este impacte pode 

ainda ser classificado como directo, permanente, irreversível, de elevada probabilidade de ocorrência, 

de âmbito local, uma vez que a área afectada se restringe à área onde se prevê ser implementado o 

sistema de rega, mas significativo nos seus efeitos. 

Irá igualmente verificar-se uma alteração do uso dos solos, uma vez que grande parte do olival 

tradicional será reconvertido em olival intensivo o que implica a introdução de novas tecnologias e 

consequentemente novos técnicos, criando deste modo mais emprego na região e no sector. Novos 

serviços poderão ser criados, no sentido de servirem de apoio às explorações agrícolas, como é o 

caso de empresas de reparação de maquinaria e outro tipo de equipamentos relacionados com a 

actividade, novas empresas de escoamento dos produtos. De acordo com o referido, a alteração do 

uso dos solos traduz-se num impacte positivo, de dimensão local, significativo ou muito significativo, 

dependendo do nível de adesão dos agricultores aos sistemas de regadio, directo, permanente e de 

ocorrência provável. Se forem adoptadas medidas de potenciação, incluindo a divulgação das 

tecnologias de rega e a formação específica dos agricultores abrangidos pelo perímetro de rega, o 

impacte socioeconómico da implementação desta infra-estrutura será positivo. 

Alguns dos impactes positivos mais directamente relacionados com a implantação do projecto de 

emparcelamento prendem-se com a melhoria geral das condições estruturais e infra-estruturais em 

que se irá realizar a actividade agrícola na área estudada, cuja consequência mais evidente será o 

aumento dos níveis de rendimento dos agricultores, tal como se verá mais adiante. 

Consequentemente surgirá daqui um impacte positivo, significativo, de média magnitude, temporário, 

reversível, certo, indirecto local/regional. 

Não menos importantes serão os reflexos positivos desta mudança na minimização dos impactes 

ambientais que se encontram habitualmente ligados a esta actividade. A melhoria das condições de 

circulação do tráfego agrícola, a realização das práticas culturais de forma mais eficiente, a 

possibilidade de adoptar tecnologias de produção mais modernas e eficazes, com uma utilização mais 

racional dos factores de produção (em particular, os fertilizantes e pesticidas), entre outras alterações 

do processo produtivo que irão ser proporcionadas pelas melhorias a implementar com a 
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concretização do projecto, serão tudo mudanças proporcionadas por este empreendimento que, tendo 

reflexos positivos a nível sócio-económico, também serão favoráveis para diminuir efeitos da 

agricultura sobre o meio ambiente. Surge assim um impacte positivo, significativo, de média 

magnitude, temporário, reversível, certo, indirecto e local/regional. 

No que concerne aos aspectos demográficos, serão sentidos efeitos ao nível do emprego e na 

capacidade de fixação da população nas freguesias em questão. Com efeito, serão de esperar 

impactes directos nas explorações do perímetro em virtude da criação de emprego directo através da 

contratação de assalariados principalmente em regime temporário. Será também previsível a 

ocorrência de impactes indirectos decorrentes do aumento na procura de bens e serviços por parte 

das explorações agrícolas do perímetro e da transformação local de novos produtos agrícolas. 

Espera-se ainda um impacte induzido resultante da procura das famílias com actividade agrícola no 

perímetro e em outras actividades não agrícolas. Esta procura poderá ter influência positiva sobre 

actividades como sejam a construção civil, através da construção, remodelação e beneficiação de 

habitações; a prestação de serviços às explorações agrícolas, como seja a manutenção de máquinas 

e equipamentos, trabalhos de beneficiação, arranjo de caminhos, aquisição de factores de produção e 

a compra de equipamentos de rega e maquinaria agrícola. Por outro lado, a fixação de um número 

acrescido de famílias e a melhoria dos seus níveis de rendimento implicam uma maior procura de 

bens e serviços com efeitos positivos no comércio local. Assim sendo, são de esperar impactes 

positivos através da criação de postos de trabalho e da melhoria das condições de vida da população 

dos agregados populacionais mais directamente influenciados pelo perímetro de rega. 

A melhoria das condições de produção e o incremento dos níveis de rendimento agrícola, 

proporcionará um aumento da capacidade competitiva dos empresários agrícolas que irão beneficiar 

com o projecto, conferindo-lhes, por isso, uma maior agressividade comercial e uma melhor 

capacidade de intervenção nos mercados, com evidentes vantagens para a sustentabilidade da sua 

actividade. Estes factores farão aumentar a capacidade de atracção desta actividade em relação às 

camadas mais jovens da população activa, com a dupla consequência de melhorar a estrutura etária 

dos activos ligados à agricultura (rejuvenescimento), muitas vezes conseguida a partir da sucessão 

entre pais e filhos na gestão das empresas agrícolas, e, simultaneamente, contrariar a actual 

tendência generalizada de desertificação humana dos meios rurais através da fixação de activos na 

própria região. 

Além disso, o projecto contribuirá também para a melhoria do equilíbrio social entre o meio rural 

onde se insere e as áreas urbanas a nível local, regional, ou mesmo nacional, através da aproximação 

dos níveis de rendimento auferidos pelos indivíduos que se dedicam à agricultura na área de 

influência do empreendimento em relação a outros que se dedicam aos restantes sectores de 

actividade, tradicionalmente com níveis de rendimento mais elevados. 

Prevê-se que os impactes ao nível do emprego sejam positivos, directos, temporários, prováveis, 

locais/regionais, a médio prazo, irreversíveis, significativos e de magnitude média. 
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A rede de caminhos agrícolas, adaptada às exigências de circulação dos veículos agrícolas 

modernos, tornará o acesso às explorações mais fácil e rápido, permitindo reduzir as distâncias de 

deslocação, esperando-se um impacte positivo, directo, temporário, provável, local, a médio prazo, 

irreversíveis, significativo e de magnitude reduzida a média. 

A reorganização predial, ao concentrar a área dos terrenos de cada proprietário no menor número 

possível de prédios, contribui grandemente para o aumento da rendibilidade das explorações. As 

vantagens desta concentração de área são potenciadas pela melhoria da geometria dos prédios. Há 

um aumento da área cultivável, os tempos de execução das tarefas são menores e permite a 

mecanização de grande parte das tarefas. Os impactes daqui resultantes são positivos, significativos, 

de média magnitude, permanentes, reversíveis, certos, directos e local/regional. 

Também a implementação de uma rede de infra-estruturas adequada às características da zona 

permitirá aos agricultores tirar maior partido das potencialidades agrícolas desta região. A rede de 

caminhos agrícolas, adaptada às exigências de circulação dos veículos agrícolas modernos, tornará o 

acesso às explorações mais fácil e rápido, complementado com o adequado adensamento que 

permitirá reduzir as distâncias de deslocação. Ao nível dos projectos das infra-estruturas, prevê-se 

que os impactes decorrentes da sua exploração/usufruto após a fase de construção são positivos, 

muito significativos, de média magnitude, permanentes, reversíveis, certos, directos e locais. 

7.3.12.4. Fase de desactivação 

A fase de desactivação do projecto corresponde a uma etapa que encerra um considerável grau de 

incerteza. Este é um projecto sem tempo de vida útil predefinido, após o término do qual não serão 

necessariamente removidas as estruturas ou cessará a actividade agrícola. Poderá verificar-se o 

abandono da prática da agricultura e/ou da exploração do olival, tendo como consequência o 

desaparecimento do efeito positivo do emparcelamento sobre a estrutura económica local, pelo que os 

impactes seriam negativos e significativos a muito significativos, dependendo da presença ou não de 

outros projectos de desenvolvimento regional existentes para a região. 

7.3.12.5. Síntese 

Na fase de construção espera-se a ocorrência de um impacte positivo, ainda que limitado no tempo, 

resultante do provável aumento temporário da população presente e da beneficiação da estrutura de 

emprego na área em estudo, e na área de serviços de restauração e hotelaria. 

Ocorrerão também na fase de construção alguns impactes negativos pouco significativos, 

caracterizados por incómodos para as populações decorrentes das actividades construtivas. 

É na fase de exploração que se prevê a ocorrência de impactes positivos significativos, 

nomeadamente na estrutura de emprego, no rendimento das famílias e na economia local e regional, 

com o incremento de actividades a montante e a jusante da actividade agrícola e o desenvolvimento 
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de serviços associados como a restauração e alojamento, os quais inclusivamente, terão potencial 

para assumir um carácter mais permanente. 

Em síntese, e em termos globais, a implementação do Emparcelamento dos Coutos de Moura e a 

Reconversão do Olival tradicional para olival de regadio induz sobre o ambiente sócio-económico um 

impacte claramente positivo e significativo. Importa referir, no entanto, que a implementação de boas 

práticas e medidas que assegurem o reforço dos factores de produção, assim como os meios para o 

adequado escoamento e comercialização dos produtos, são factores determinantes para o sucesso do 

investimento na reconversão do Olival. 

7.3.13. Impactes sobre a Qualidade do Ar 

7.3.13.1. Enquadramento 

No que respeita à qualidade do ar, os impactes resultantes da implementação do Projecto de 

Emparcelamento dos Coutos de Moura fazem-se sentir principalmente durante a fase de construção e 

poderão ser minimizados pela implementação de medidas de modo a reduzir as emissões de poeiras 

e gases resultantes das actividades construtivas. 

7.3.13.2. Fase de construção 

Durante esta fase poderão ocorrer alterações na qualidade do ar local decorrentes do aumento da 

concentração de partículas e da formação de poeiras, fundamentalmente devidas a operações e 

circulação de veículos e máquinas nas áreas de construção e vias de acesso e a operações de 

escavação e movimentação geral de terras. 

A libertação de gases de combustão como o NO2, SO2, CO, hidrocarbonetos e fumos negros, 

resultantes da operação e circulação de veículos e máquinas afectas à obra (camiões, escavadoras, 

giratórias, cilindros, etc.), provoca impactes negativos sobre a qualidade do ar local, cuja quantificação 

e significância dependem de vários factores como o tipo de solo, o vento, a humidade, a vegetação 

envolvente e a própria velocidade e fluxo dos veículos. 

Por outro lado, a libertação de poeiras e partículas em suspensão na atmosfera está associada 

essencialmente à circulação dos veículos e máquinas pelas vias de acesso à obra, especialmente em 

caminhos não pavimentados, ao transporte e manuseamento de materiais finos e pulverulentos, bem 

como aos trabalhos de escavação e movimentação de terras necessárias à construção e beneficiação 

da rede viária. Os impactes associados a este fenómeno são negativos e localizados, e consistem na 

redução da visibilidade atmosférica, incomodidade das populações, perturbação das comunidades 

animais existentes e na diminuição do crescimento das plantas. 

Do mesmo modo, a magnitude e significância destes impactes está associada a factores como a 

velocidade de circulação dos veículos, os volumes de tráfego esperados, o correcto acondicionamento 
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dos materiais pulverulentos nos camiões que os transportam, a frequência de aspersão dos caminhos 

de acesso e a afectação da vegetação envolvente. 

Uma vez que a área abrangida pelo projecto é essencialmente agrícola, sendo a ocupação humana 

reduzida e concentrada em pequenos aglomerados populacionais ou muito pontualmente dispersa por 

alguns montes existentes na área de implementação do projecto, não se prevê uma afectação directa 

da libertação de poeiras e gases poluentes na população local. 

Deste modo, considerando as fases mais críticas da obra, não se prevê que as concentrações de 

poluentes ultrapassem os limites legais vigentes em matéria de qualidade do ar, classificando-se os 

impactes como negativos, directos, temporários, prováveis, locais, imediatos, reversíveis, pouco 

significativos e de magnitude reduzida.  

7.3.13.3. Fase de exploração 

A actividade agrícola pode afectar a qualidade do ar através da emissão de gases (metano, 

monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de azoto, óxidos de enxofre e partículas sólidas) 

pelos veículos e máquinas afectos à exploração e pela contaminação da atmosfera com substâncias 

tóxicas provenientes de pesticidas administrados por pulverização às culturas agrícolas.   

Nesta fase os efeitos das intervenções efectuadas na área afecta ao projecto, no que diz respeito 

às infra-estruturas de engenharia rural, nomeadamente das redes viária e de drenagem, constituem no 

seu conjunto melhorias significativas ao nível da exploração agrícola da área do Emparcelamento dos 

Coutos de Moura que conduzirão ao aumento de tráfego nas zonas rurais, comparativamente à 

situação actual, não só pelo investimento em máquinas agrícolas, mas também pela melhoria das 

acessibilidades. 

Face ao exposto, conclui-se que o facto de não existirem impedimentos, de natureza diversa, 

relativamente à circulação de veículos e máquinas agrícolas na totalidade da área afecta ao projecto, 

irá incrementar a sua utilização, o que por sua vez implicará um aumento das emissões de gases, 

resultando num impacte negativo, certo, imediato, temporário, reversível e de magnitude reduzida, 

dado que se considera que a capacidade de dispersão da atmosfera seja suficiente para que não se 

verifiquem concentrações muito elevadas de poluentes atmosféricos nas zonas envolventes. 

Com efeito, a contaminação da atmosfera por pesticidas (sob a forma de emissões de NH3 e N2O) 

pode ocorrer como resultado de advecção pelo vento durante a aplicação, por volatilização ou por 

erosão eólica de partículas de solo contaminadas, contribuindo, nomeadamente, para o aumento do 

efeito de estufa. 

No entanto, as emissões em causa não deverão ter expressão relevante, pelo que os impactes 

resultantes destas actividades classificam-se como negativos, indirectos, temporários, prováveis, 

regional, a médio prazo, reversíveis, pouco significativos e de magnitude reduzida. 
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Por outro lado, resultante da nova restruturação predial, com a concentração dos prédios por 

proprietário na mesma zona, a deslocação dos proprietários para as suas parcelas encontra-se mais 

facilitada, com trajectos mais concentrados. Assim este impacte é positivo, certo, de magnitude 

reduzida, temporário (restringindo-se a períodos curtos das deslocações até às parcelas) e pouco 

significativo. 

7.3.13.4. Fase de desactivação 

Embora, conforme já referido, haja um grau de incerteza associada à evolução da área do projecto 

quanto à fase de desactivação, no caso da remoção das infra-estruturas considera-se um impacte 

idêntico ao considerado para a fase de construção, sendo que no caso de abandono dos terrenos é 

expectável um impacte nulo. 

7.3.13.5. Síntese 

Os principais impactes na qualidade do ar na fase de construção são a emissão de poeiras e 

partículas para a atmosfera, resultantes das diversas acções do projecto: limpeza do terreno, 

escavação e movimentação de terras e funcionamento do estaleiro. Refere-se também como acção 

impactante o trânsito de veículos pesados, com especial incidência no período estival. 

A identificação das alterações sobre a componente qualidade do ar, decorrentes da implantação do 

projecto, permite concluir que os principais impactes que irão registar estarão geograficamente 

reduzidos à envolvente dos locais de intervenção e dos locais de estaleiro. 

Assim, prevê-se que os impactes sejam de magnitude reduzida, certo, imediato, temporário e 

reversível. 

7.3.14. Impactes sobre o Ambiente Sonoro 

7.3.14.1. Enquadramento 

A afectação dos níveis de ruído provocada pelo projecto respeita maioritariamente à fase de 

construção. Neste sentido, considera-se que os impactes poderão ser convenientemente mitigados 

pela aplicação de boas práticas de gestão dos estaleiros e frentes de obra. 

7.3.14.2. Fase de construção 

De acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro, o critério de 

incomodidade deverá ser aplicado apenas em zonas “sensíveis” ou “mistas”. 

Apesar da Câmara Municipal de Moura ainda não ter definido quais as áreas que deverão ser 

consideradas “sensíveis” ou “mistas” (n.º 2 do Art. 4º do Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de 

Novembro), neste caso específico, a zona de implementação do projecto do Emparcelamento dos 

Coutos de Moura, uma vez que corresponde a uma zona de utilização exclusivamente agrícola, não 

se enquadra em nenhuma das categorias referidas. Salienta-se, no entanto, que tal como referido na 
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situação de referência, existem no interior do limite do Emparcelamento áreas habitacionais que se 

localizam dispersas por toda a área de estudo. 

Durante a fase de construção verifica-se um incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais 

nas zonas envolventes às áreas directamente afectas às obras e estaleiro, e ao longo dos caminhos 

de acesso a utilizar. 

As diversas acções características da fase de construção são responsáveis pelo aumento de ruído, 

uma vez que implicam a utilização de maquinaria pesada em operações de escavação, terraplenagem 

e betonagem e a circulação de veículos pesados para transporte de materiais e equipamentos, e 

outros veículos ligeiros para deslocação de pessoas afectas à obra. 

Com base em resultados de medições acústicas realizadas na proximidade de equipamentos e 

actividades similares em obra, poder-se-á então estimar, que os níveis sonoros LAeq produzidos por 

máquinas escavadoras e de transporte de terras e/ou materiais, para diferentes distâncias às 

operações, situar-se-ão entre os 72 dB(A) e os 75 dB(A), a cerca de 50 m. 

Para distâncias iguais e/ou superiores a 300 m, os níveis expectáveis serão quase sempre 

inferiores a 55 dB(A) (limite definido para zonas sensíveis onde se inclui as zonas residenciais). 

A implantação da rede viária aproxima-se dos vários montes existentes na área do projecto, no 

entanto tendo em conta o carácter intermitente e descontínuo do ruído gerado durante a sua 

construção, a curta duração das obras nesses locais, considera-se o impacte negativo, directo, 

temporário, certo, local, imediato, reversível, pouco significativo e de magnitude média. 

Refere-se ainda que todos os equipamentos utilizados na execução das obras deverão estar em 

conformidade com as disposições constantes no Regulamento das Emissões Sonoras para o 

Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 

de Março.  

7.3.14.3. Fase de exploração 

As infra-estruturas instaladas na área do Emparcelamento dos Coutos de Moura, nomeadamente a 

futura rede de caminhos, permitirá a circulação generalizada de máquinas agrícolas por toda a área a 

beneficiar. Como as actividades agrícolas que actualmente se desenvolvem na área de projecto já 

implicam algum movimento de máquinas agrícolas, não se presume que possa ocorrer um aumento 

significativo dos níveis de ruído produzidos, pelo que se assume que os impactes relativamente a este 

aspecto, sejam negativos, directos, permanentes, prováveis, locais, de médio a longo prazo, 

reversíveis, pouco significativos e de magnitude reduzida. 

7.3.14.4. Fase de desactivação 

Embora conforme já referido, haja um grau de incerteza associada à evolução da área do projecto 

quanto à fase de desactivação, no caso da remoção das infra-estruturas considera-se que os impactes 
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serão idênticos aos considerados para a fase de construção. As principais fontes sonoras estão 

associadas ao trânsito de pesados e à utilização de máquinas e equipamentos ruidosos com duração 

temporária. 

No caso do abandono dos Terrenos considera-se que os impactes serão nulos. 

7.3.14.5. Síntese 

As actividades que provocarão impactes ao nível do ambiente sonoro estão relacionadas com as 

actividades de construção de infra-estruturas, circulação de veículos pesados e utilização de 

maquinaria. Assim, a afectação dos níveis de ruído provocada pelo projecto respeita essencialmente à 

fase de construção, sendo que na fase de exploração as alterações que se verificarão serão de 

importância muito reduzida. 

Em termos gerais, o carácter intermitente e descontínuo do ruído gerado durante a execução deste 

tipo de obras, associado aos níveis produzidos, poderá dar origem a impactes negativos, de 

magnitude reduzida, dada a inexistência de potenciais receptores sensíveis ao ruído gerado na maior 

parte da área de intervenção. 

7.3.15. Impactes sobre a Produção e Gestão de Resíduos e Efluentes 

7.3.15.1. Enquadramento 

Qualquer projecto tem impactes sobre o meio biofísico e socioeconómico onde se irá inserir. Deste 

modo, após a análise da situação actual, torna-se relevante a análise dos principais impactes 

decorrentes da concretização do projecto em estudo, ao nível de geração de resíduos e efluentes. 

No presente capítulo procurar-se-ão identificar as principais consequências a nível da produção de 

resíduos e efluentes inerentes à implementação do Emparcelamento dos Coutos de Moura, 

identificando-se e avaliando-se os impactes positivos e negativos, tanto a nível local, como na sua 

área envolvente, de acordo com as diferentes fases consideradas neste estudo, concretamente, as 

fases de construção, exploração e desactivação. 

7.3.15.2. Fase de Construção 

Durante a fase de construção irá ser gerada uma multiplicidade de resíduos sólidos, tipicamente 

associados à execução de obras desta natureza, com principal destaque para as acções de 

movimentação geral de terras e funcionamento do estaleiro como principais fontes. Os resíduos de 

obra apresentarão previsivelmente as seguintes tipologias principais: 

- Resíduos verdes (ramos, arbustos e troncos); 

- Óleos usados de máquinas e veículos, restos de lubrificantes e outros produtos utilizados 

em actividades de manutenção da maquinaria e veículos; 
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- Resíduos com características de RSU produzidos na zona do estaleiro. 

Chama-se à atenção que o arranque do olival antigo irá ser responsável por um volume significativo 

de resíduos verdes, que serão aproveitados para lenha. 

De entre os resíduos indicados anteriormente, destacam-se aqueles que são considerados resíduos 

perigosos, como é o caso dos óleos usados, resíduos de combustíveis líquidos, solventes e solos 

contaminados com substâncias perigosas. A produção deste tipo de resíduos deverá resultar, 

fundamentalmente, das operações de construção das infra-estruturas e da manutenção de maquinaria 

afecta à obra. A ocorrência de derrames acidentais destas substâncias no solo ou em linhas de água 

originará impactes negativos, indirectos, temporários, prováveis, locais, a médio/longo prazo, 

irreversíveis, significativos e de magnitude reduzida. 

No Anexo V – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção (RCD) e Demolição do 

Sistema de Gestão Ambiental (Anexo 6 incluído no Volume 3 do EIA) estão listados os RCD previstos 

durante a fase de construção e qual o seu destino final. 

No entanto, é de referir que a disponibilidade de destinos finais, na região onde se insere o projecto, 

é boa, devendo a maioria dos resíduos, depois de recolhidos e temporariamente armazenados ter 

como destino final o Parque Ambiental da AMALGA em Santa Clara do Louredo, onde se localiza um 

aterro sanitário. 

No caso dos óleos usados, cuja produção também não deverá ser significativa, estes serão 

facilmente recolhidos e temporariamente armazenados, procedendo-se posteriormente ao seu 

transporte para valorização, através de empresa devidamente licenciada. 

Um outro afluente será gerado pelas instalações sanitárias, a instalar para serviço dos 

trabalhadores, que serão amovíveis, pelo que os esgotos produzidos serão devidamente 

armazenados no local e posteriormente encaminhados para tratamento. 

Concluindo, que face às características da obra prevista, e se adoptadas as medidas de 

minimização recomendadas que garantem uma eficaz redução das potenciais incidências, os 

impactes da produção de resíduos serão negativos, directos, temporários, prováveis, locais, a 

médio/longo prazo, reversíveis pouco significativos e de baixa magnitude. 

7.3.15.3. Fase de Exploração 

Os impactes associados à produção e gestão de resíduos dependem, essencialmente da tipologia 

dos resíduos, das condições de armazenagem temporária, das taxas de reutilização e valorização e 

da disponibilidade e capacidade das infra-estruturas de gestão existentes na região. 

Na fase de exploração, é previsível que, face à dinamização do sector agrícola, ocorra um 

acréscimo da produção de resíduos de exploração agrícola, nomeadamente de pneus usados, óleos 
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usados, embalagens de produtos fitofarmacêuticos, plásticos não perigosos e embalagens de 

medicamentos veterinários. 

Além destes, será também previsível um aumento dos resíduos resultantes de acções de 

manutenção dos novos olivais que se pretende implementar com o projecto de Emparcelamento dos 

Coutos de Moura. 

Assim, apesar de não ser possível estimar o acréscimo de produção de resíduos orgânicos e não 

orgânicos das explorações agrícolas, e tendo em conta a disponibilidade de destinos finais na região e 

considerando que serão tomadas as medidas adequadas ao armazenamento e encaminhamento dos 

resíduos a destino final, considera-se que os impactes decorrentes da implementação do projecto 

serão negativos, pouco significativos e permanentes durante toda a fase de exploração. 

7.3.15.4. Fase de Desactivação 

Na fase de desactivação espera-se a produção do mesmo tipo de resíduos descritos para a fase de 

construção, mas em maiores quantidades (nomeadamente no que respeita aos resíduos de tubagens 

de rega) caso se proceda à remoção das infra-estruturas de rega implantadas. 

No entanto, atendendo à quantidade e à natureza dos resíduos e aos destinos finais existentes na 

região, esperam-se impactes negativos, temporários, de média magnitude e pouco significativos. 

7.3.15.5. Síntese 

Durante a fase de construção irá ser gerada uma multiplicidade de resíduos sólidos, tipicamente 

associados à execução de obras desta natureza, com principal destaque para as acções de limpeza 

do terreno, movimentação geral de terras e funcionamento do estaleiro como principais fontes. Face à 

natureza e dimensão da obra não se prevê uma componente de produção de resíduos que se 

destaque no âmbito do sistema de resíduos que serve o concelho de Moura pelo que, se observadas 

as medidas de minimização propostas, estão criadas condições para que não ocorram impactes 

significativos neste descritor. 

Igualmente, na fase de exploração, apesar de se esperar um aumento da produção das 

explorações agrícolas, não se esperam impactes significativos nos sistemas de gestão que servem a 

região nem no ambiente, caso sejam tomadas as medidas adequadas ao correcto armazenamento e 

encaminhamento dos resíduos a destino final. 
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8. EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA SEM PROJECTO 

Analisando a provável evolução do quadro ambiental da área de intervenção sem concretização do 

projecto em análise, verifica-se que a situação existente tenderá a manter-se nas condições actuais 

em descritores como o clima, a tectónica e sismicidade. Os solos tenderão a manter as suas 

características actuais, bem como a sua capacidade de uso. 

A não implementação do Emparcelamento dos Coutos de Moura, nos moldes do projecto em 

apreço e relativamente aos factores hidrogeológicos, prevê-se a manutenção da situação actual.  

Assim, a melhoria ou a degradação das condições hidrogeológicas depende de factores que se 

podem considerar extrínsecos como intrínsecos. Relativamente aos factores extrínsecos estes 

correspondem fundamentalmente à eventualidade da perda de recarga e correspondente 

produtividade aquífera. Tal situação poderá ser devida às situações climáticas extremas (secas) que 

parecem tornar-se mais frequentes, ou seja, os volumes recarregados vão se tornando cada vez 

menores. 

Quanto aos factores intrínsecos, este são aqueles que dependem da utilização do solo e da água 

do sistema por acção humana. Relativamente a estes, há que considerar os eventuais fenómenos de 

sobreexploração (rebaixamento da superfície piezométrica abaixo da capacidade de reposição 

natural), que ocorrem devido às necessidades de recursos hídricos subterrâneos para determinados 

usos, recursos esses que posteriormente não são repostos de modo natural. Por fim, há que 

mencionar os fenómenos de degradação da qualidade da água derivada à entrada de massa de 

contaminantes (nitratos, pesticidas, hidrocarbonetos etc.). 

A não estruturação do Emparcelamento implicaria a redução das áreas já plantadas e, 

consequentemente a redução da aplicação de fertilizantes e fitofármacos, com elevada probabilidade 

de atingir as águas subterrâneas. 

Por outro lado, também poderia compelir os agricultores a procurar explorar os aquíferos da zona 

através da construção de mais furos e charcas (ou mesmo pequenas barragens), com o intuito de 

minimizarem eventuais perdas pela não implementação do projecto. 

Nas condições da não implementação do projecto consubstanciado pelo Emparcelamento dos 

Coutos de Moura seria bastante provável que aumentassem as áreas de terrenos incultos, ou então 

poderia advir uma reconversão de algumas áreas para a produção animal e/ou silvícola. As restantes 

áreas agrícolas manter-se-iam em funcionamento, contudo obrigadas à implementar o Código de 

Boas Práticas Agrícolas de MADRP (1997).  
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A situação actual ao nível da qualidade do ar e do ambiente sonoro não deverá sofrer alterações 

importantes, prevendo-se apenas que evolua na medida directa do previsível aumento do tráfego nas 

principais vias de comunicação. 

Se forem mantidas as actividades agrícolas à data praticadas ao nível dos sistemas ecológicos, e 

no que respeita à flora e vegetação, não haverá alterações das comunidades vegetais dos campos 

agrícolas, de sequeiro ou regadio, nem das culturas permanentes, olival ou montado. A água a utilizar 

na rega continuará a ser retirada de poços, pequenas charcas ou represas e das linhas de água que 

atravessam o perímetro. A presença de pequenas charcas permite alguma humidade no troço a 

jusante durante o período mais seco, contribuindo para a permanência das escassas comunidades 

ripícolas das linhas de água a jusante. Se se verificar o aumento das áreas de regadio é expectável 

verificar-se um empobrecimento no que se refere às espécies exclusivas dos habitats de sequeiro. 

Se forem mantidas as actividades agrícolas à data praticadas também serão mantidas, à partida, as 

condições actuais do habitat estepário continuando a permitir a permanência de aves adaptadas a 

este tipo de biótopo na área de estudo. Não querendo, com isto, dizer que a implementação do 

projecto irá promover o seu afastamento, mas sim contribuirá para uma eventual diminuição efectiva 

deste tipo de aves na área de estudo, uma vez que é reduzida a área de alimentação e refúgio. No 

caso de se verificar o aumento das áreas regadas é provável o afastamento de espécies adaptadas a 

ambientes mais secos, em particular das espécies estepárias, especialmente se não forem praticadas 

culturas de regadio favoráveis às aves estepárias, como por exemplo a luzerna, grão-de-bico, e 

ervilhaca. 

Conforme se descreve na caracterização da situação de referência, a sub-região Baixo Alentejo, 

onde o projecto se insere, exibe elevado decréscimo de população. 

Sem projectos estruturantes que gerem produto e promovam o emprego, espera-se que os 

indicadores demográficos continuem a apresentar tendência recessiva e também que a taxa de 

actividade e taxa de desemprego se mantenham dentro dos níveis relativos que hoje apresentam.  

Assim, na ausência do projecto, mantém-se a mesma estrutura da propriedade, o mesmo tipo de 

utilização do solo, os baixos níveis de produtividade agrícola inerentes à escassez de água e, 

consequentemente o baixo rendimento das actividades associadas a este sector. A médio prazo, esta 

situação económica poderá intensificar a desertificação que há muito se tem vindo a verificar na 

região. 

A fragmentação e dispersão da propriedade têm evidentes consequências negativas sobre a 

eficiência e produtividade de um número considerável de explorações agrícolas do perímetro de 

emparcelamento, as quais se traduzem no aumento dos custos de produção, na difícil racionalização 

da mecanização e em obstáculos à introdução de novas técnicas culturais. Na ausência de 

intervenções que conduzam à racionalização da estrutura predial e permitam, dessa forma, a 
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constituição de explorações física e economicamente bem dimensionadas, a tendência será para o 

agravamento da situação actual. 

A existência de 105 proprietários (cerca de 13,8% do total) constituídos por herdeiros de antigos 

proprietários, que no conjunto possuem 342 prédios (16,9% do total de prédios) com uma área total de 

500,35 ha (10,8% da área total dos prédios rústicos), constitui um bom exemplo do que se acaba de 

referir. A evolução destas situações, desde que exista a possibilidade legal de divisão, traduz-se 

normalmente num aumento da fragmentação da propriedade, embora se possa processar de modos 

diferentes, com repercussões igualmente diferentes sobre a estrutura predial. A manutenção em 

compropriedade, por exemplo, poderá ser uma fonte de conflitos e tensões e do aparecimento de 

problemas legais no uso das terras, o que, numa situação extrema, pode conduzir ao seu abandono. 

Actualmente, o número de proprietários em situações de compropriedade (cerca de 27,3%), bem 

como o número de prédios nesta situação (7,8%), já é significativo. 
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9. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO 

Após a identificação e avaliação dos impactes ambientais, são propostas medidas correctivas que 

visam reduzir a sua intensidade e/ou alterar e compensar os efeitos negativos e potenciar os efeitos 

positivos decorrentes da implementação do projecto. A redução da intensidade consiste no controlo da 

agressividade dos diversos elementos do projecto. A alteração das condições consiste na criação de 

factores que favoreçam os processos de regeneração natural e a redução da duração dos impactes. A 

compensação dos efeitos negativos visa criar condições de substituição dos efeitos gerados pelo 

projecto. 

As medidas propostas pretendem reduzir a intensidade e a importância dos impactes negativos, e 

potenciar os impactes positivos, sempre que tal for possível. 

Na fase de projecto foram desde logo desenvolvidas e previstas algumas medidas que permitirão 

reduzir significativamente os impactes da implementação do projecto. Entre elas destacam-se: 

− os ajustes ao projecto que permitiram a salvaguarda de elementos naturais e patrimoniais 

considerados relevantes; e 

− medidas de recuperação biofísica e paisagística das zonas intervencionadas (Linhas 

Orientadoras para o para a Recuperação Biofísica das Áreas Afectadas pela Empreitada - 

Anexo IV do SGA). 

Na fase de construção as medidas propostas visam sobretudo evitar ou diminuir os efeitos 

negativos sobre o património natural e patrimonial construído, relacionados com a execução das 

obras. As medidas de minimização estão fundamentalmente relacionadas com a necessária 

movimentação de pessoal, veículos, maquinaria/equipamentos, materiais e movimentação geral de 

terras. 

Na fase de exploração as medidas propostas visam sobretudo minimizar os eventuais impactes 

decorrentes das actividades agrícolas que se prevêem para a área de Emparcelamento dos Coutos de 

Moura, nomeadamente sobre os solos e recursos hídricos. Estas medidas referem-se 

fundamentalmente à implementação de boas práticas agrícolas, de modo a contribuir para a 

conservação dos recursos naturais (solo e água), por meio de uma utilização racional de fitofármacos 

e da água para rega. 

Apresenta-se em seguida a descrição das medidas de minimização a implementar durante as 

diferentes fases do projecto. 

As medidas de minimização de impactes negativos a ter em consideração na Fase de Construção 

que a seguir se descrevem devem ainda ser complementadas com os procedimentos e as medidas 

constantes no Sistema de Gestão de Ambiental (SGA) da EDIA (Anexo 6 incluído no Volume 3 do 
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EIA). O cumprimento destas medidas será da responsabilidade do Empreiteiro. No documento em 

causa são descritos diferentes requisitos que traduzem as linhas orientadoras relativas ao 

desempenho ambiental em obra e pelas quais o Adjudicatário se deverá pautar durante o decorrer da 

empreitada. 

9.1. Fase de construção 

9.1.1. Programa e/ou Plano de Trabalhos 

1. O planeamento dos trabalhos a implementar deve contemplar, entre outros, os seguintes 

aspectos: 

a. Prever a realização dos trabalhos de forma a reduzir ao mínimo o período de tempo em 

que ocorram movimentos de terras, devendo esta fase decorrer preferencialmente na 

época seca, de modo a minimizar a erosão dos solos e o transporte sólido nas linhas de 

água; 

b. Concentrar no espaço e no tempo a realização de todos os trabalhos de forma a evitar a 

sua dispersão pela envolvente; 

c. As acções de desarborização da área afectada devem decorrer preferencialmente no 

período de Julho a Dezembro. Caso não seja tecnicamente possível, o Adjudicatário terá 

que elaborar um documento justificativo ao Dono da Obra; 

d. Deverá garantir-se que os trabalhos a desenvolver pelo Adjudicatário não interferem 

directamente com as intervenções arqueológicas, caso decorram em simultâneo. 

2. O programa de trabalhos deverá ter em conta que as actividades de elevada movimentação de 

terras e de desarborização/desmatação não deverão coincidir com o período de 1 de Fevereiro 

a 30 de Junho, evitando o período de reprodução da maioria das espécies. Caso tal não seja 

possível, por incompatibilidade com o cronograma de obra, deverá ser garantido o 

acompanhamento ambiental por técnicos especializados, particularmente nos trabalhos de 

desarborização/desmatação e decapagem. 

3. Os trabalhos associados à execução da obra deverão ser planeados de forma a minimizar os 

conflitos com a actividade agrícola na zona de intervenção, levando em consideração o 

calendário agrícola e o estado das culturas. 

4. Todas as intervenções no domínio hídrico têm que cumprir a legislação em vigor. 

9.1.2. Frentes de Obra e Gestão de Estaleiros 

5. Na fase inicial da obra devem ser claramente identificados os locais a intervencionar devendo 

os mesmos ser delimitados por piquetagem e/ou por sinalização bem visível. 
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6. A área afecta aos estaleiros e, genericamente, a todos os trabalhos relacionados com a 

execução da obra, deverá ser reduzida ao mínimo possível, seleccionando as áreas 

estritamente indispensáveis para a sua correta implementação. Deverá ser evitado o abate de 

árvores, sobretudo quando se tratem de quercíneas. 

7. Os estaleiros e a deposição de terras sobrantes deverão localizar-se nas áreas indicadas no 

Desenho 25 incluído no Volume 2 do EIA, sendo recomendadas as zonas já existentes ou 

aprovadas para o mesmo efeito. Caso o Adjudicatário opte por outras localizações estas 

deverão ser enquadradas nas áreas definidas no Desenho 24 incluído no Volume 2 do EIA 

(Planta de Condicionamentos) como “zonas não condicionadas”, as quais foram delimitadas 

respeitando as condicionantes de ordenamento do território. Os Desenhos 24 e 25 deverão, por 

essa razão, ser incluídos no Sistema de Gestão Ambiental da Empreitada. Em caso de 

alteração das localizações apresentadas ou de se verificar a necessidade de locais adicionais 

os mesmos deverão considerar a Planta de Condicionamentos, estas deverão ser, previamente 

à realização de qualquer trabalho, devidamente aprovadas pelo Dono de Obra. 

8. A localização dos estaleiros deverá permitir a salvaguarda do maior número de vertentes 

ambientais possíveis: 

a. A localização destas infra-estruturas não é permitida em povoamentos de sobreiro ou 

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

azinheira, ainda que dispersos, bem como quaisquer acções que conduzam ao seu 

perecimento ou evidente depreciação (como sejam a remoção de terra vegetal ou 

mobilizações de fundo do solo); 

b. Deverá ser evitada a afectação de áreas sensíveis em termos ecológicos, arqueológicos ou 

paisagísticos; 

c. Deverá ser evitada a afectação das linhas de água, permanentes ou temporárias, e 

respectiva envolvente numa distância mínima de 10 metros; 

d. Deverá ser evitada a afectação de zonas de elevada densidade de coberto vegetal 

arbustivo e/ou arbóreo; 

e. Deverá ser evitada a afectação de áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) e de 

Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

f. As áreas seleccionadas deverão preferencialmente corresponder a zonas anteriormente 

intervencionadas e/ou cuja vegetação seja maioritariamente herbácea ruderal, não 

apresentando qualquer valor conservacionista, ou sobre clareiras provenientes de maus 

usos antecedentes. 
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9. A localização dos estaleiros deverá situar-se fora de áreas de recarga de sistemas aquíferos e 

de áreas de influência directa de nascentes e dos perímetros de protecção imediato e 

intermédio de captações de abastecimento público. 

10. Os estaleiros não deverão ser localizados junto de habitações ou de outras zonas de utilização 

sensível, dado os impactes ao nível do ruído. 

11. Dentro das condicionantes apresentadas, os estaleiros deverão localizar-se o mais próximo 

possível das frentes de obra, de modo a reduzir as áreas afectadas pelas deslocações entre o 

estaleiro e a frente de obra, com consequente minimização de tráfego, emissões gasosas e 

ressuspensão de poeiras. 

12. Nas plataformas de implantação dos estaleiros, e sempre que tecnicamente possível e 

justificável, deve ser executada uma rede de drenagem periférica, constituída por valas de 

drenagem, que deverão ser revestidas se o declive das valas exceder 2%. A descarga da rede 

de drenagem periférica deve ser feita para a linha de água mais próxima, havendo o cuidado de 

construir caixas de retenção de sólidos para evitar o seu transporte para o curso de água. 

13. Deverá proceder-se à vedação das áreas de estaleiro, de acordo com a legislação aplicável. Na 

vedação deverão ser colocadas placas avisadoras que incluam as regras de segurança a 

observar assim como a calendarização da empreitada. 

14. Os estaleiros deverão estar dotados de equipamentos de recolha de resíduos em número, 

capacidade e tipo adequados aos resíduos produzidos. 

15. O armazenamento de produtos/materiais deverá ser assegurado em locais apropriados para o 

efeito. No caso dos produtos perigosos deverá ser garantida a construção de uma bacia de 

retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural. 

16. Os estaleiros e as diferentes frentes de obra deverão estar equipados com todos os materiais e 

meios necessários que permitam responder em situações de incidentes/acidentes ambientais, 

nomeadamente derrames acidentais de substâncias poluentes. 

17. Caso ocorram incidentes/acidentes ambientais deverão ser activados os procedimentos 

necessários para a rápida resolução destes, que deverão ser previamente aprovados pelo Dono 

da Obra. Deverá ainda proceder-se à recuperação imediata da zona afectada. 

18. A localização dos parques de materiais, locais de empréstimo e depósitos de terras e todas as 

infra-estruturas de apoio à obra, não podem afectar áreas sensíveis do ponto de vista ambiental 

ou patrimonial, devendo estar devidamente sinalizadas e/ou vedadas. 

19. Previamente a qualquer intervenção nas áreas de empréstimo deve ser efectuado um 

reconhecimento e levantamento das situações consideradas potencialmente instáveis. Caso 
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seja considerado necessário, deverão ser efectuadas obras de consolidação dos taludes 

instáveis. 

20. As movimentações de terras e máquinas devem, tanto quanto possível, privilegiar o uso de 

acessos existentes ou menos sensíveis à compactação e impermeabilização dos solos, 

evitando a circulação de máquinas indiscriminadamente por todo o terreno, não sendo permitida 

a circulação fora dos limites afectos/definidos para a empreitada. 

21. Devem ser tomadas precauções no que respeita à movimentação de máquinas em leito de 

cheia, de forma a minimizar a afectação quer do leito quer do coberto vegetal.  

22. Nas zonas em que sejam executados trabalhos que possam afectar as linhas de água, deverão 

ser implementadas medidas que visem interferir o mínimo possível no regime hídrico, no 

coberto vegetal preexistente e na estabilidade das margens. Nunca poderá ser interrompido o 

escoamento natural da linha de água, devendo por isso ser considerada a adopção de um 

dispositivo hidráulico apropriado que garanta a manutenção de um caudal, cujo débito deverá 

corresponder ao da linha de água interceptada. Todas as intervenções em domínio hídrico 

devem ser previamente licenciadas no âmbito do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, e 

Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro. 

23. Deverá ser protegida e preservada a vegetação arbórea e arbustiva existente na envolvente dos 

locais da obra e acessos, através da implementação de medidas cautelares a definir no início 

da obra. Destacam-se como sensíveis as áreas de montado, as galerias ripícolas e outros 

elementos vegetais com interesse, que deverão ser assinalados sempre que exista o risco de 

uma possível afectação desnecessária. 

24. As acções de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal deverão ser 

reduzidas ao mínimo indispensável à execução dos trabalhos, devendo as áreas a 

intervencionar ser delimitadas por piquetagem e/ou por sinalização bem visível, permitindo a 

verificação imediata da área de intervenção. As árvores não podem ser cortadas ou danificadas 

para além dos limites marcados e o equipamento não poderá ser operado para além daqueles 

limites sem autorização expressa dos técnicos de acompanhamento ambiental da empreitada. 

As áreas onde se proceder à decapagem devem ser claramente identificadas. 

25. Em áreas onde não seja necessário efectuar movimentações de terras e, consequentemente, 

não sejam sujeitas a mobilização do solo, as operações de desmatação deverão ser efectuadas 

por corte raso, com corta-matos, e rechega do material cortado.  

26. Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de terras, as operações de 

desmatação deverão ser efectuadas por gradagem, com mistura do mato cortado na camada 

superficial do solo. Esta camada de solo poderá ser armazenada em pargas e é adequada para 
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recobrimento de taludes, contendo um volume de sementes que contribuirá para a sua 

regeneração vegetal. 

27. Deverão ser mantidos, sempre que tecnicamente possível, os exemplares arbóreos existentes a 

compartimentar a paisagem, nomeadamente junto aos caminhos e nos limites das 

propriedades. 

28. Deverá ser evitado o abate de árvores (sobretudo de quercíneas). Caso não seja tecnicamente 

possível, o Adjudicatário deverá sempre contabilizar e registar os exemplares abatidos e 

identificar a sua localização em cartografia. 

29. Em caso de abate de azinheiras ou sobreiros, deverá ser efectuada a sua cintagem prévia com 

tinta branca indelével. 

30. Caso se verifique a necessidade de corte de povoamentos de pinheiro e/ou eucalipto, deverá 

ser solicitada autorização à Direcção Regional de Agricultura da região onde está instalado o 

povoamento. 

31. O abate de árvores deve ser feito por corte raso com motosserra, devendo o cepo das árvores 

apresentar-se liso e plano. Nos casos em que, pela natureza da obra, não é possível a 

manutenção do cepo no solo, poderá ser realizada a desarborização por arranque. 

32. O material resultante de acções de desmatação e/ou desarborização, deverá ser armazenado 

em local afastado dos cursos de água, devendo ser privilegiada a sua valorização e 

comercialização, sempre que possível e economicamente viável. 

33. As acções de decapagem devem restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo 

proceder-se à recolha da camada superficial do solo e seu armazenamento adequado em 

pargas, para posterior utilização e recobrimento, no local ou em zonas cuja recuperação venha 

a ser considerada necessária. Estas acções têm que ser executadas com recurso a balde liso e 

consideram-se como a remoção de toda a camada vegetal existente no terreno. 

34. O acesso de pessoal não afecto à empreitada deve ser evitado ou se possível interditado. 

Assim, as zonas de intervenção devem ser sinalizadas de acordo com os regulamentos de 

trânsito municipais, e sempre que se justifique, vedadas. 

35. Deverão ser adoptadas medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do 

tráfego nas vias atravessadas pela Empreitada, visando a segurança e informação durante a 

fase de construção, cumprindo o Regulamento de Sinalização Temporária de Obras e 

Obstáculos na Via Pública. 
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9.1.3. Movimentação de Terras 

36. Proceder à remoção prévia da camada superficial dos solos das áreas de escavação, estaleiros 

e de depósito, para que os mesmos possam ser posteriormente utilizados na recuperação das 

áreas afectadas pela Empreitada. A remoção dos solos deverá ser reduzida ao mínimo e ter 

lugar antes da utilização das áreas para actividades afectas à Empreitada, de forma a prevenir-

se a sua compactação. 

37. As terras segregadas (vegetais e de escavação) serão armazenadas em pargas separadas, em 

local aprovado para o efeito. 

38. Tratando-se de infra-estruturas lineares o armazenamento dos solos deverá ser efectuado 

paralelamente ao local de implantação das mesmas, também separadamente, dada a 

necessidade de utilização posterior no próprio local. 

39. Deverá assegurar-se que os materiais inertes não sofrem mistura com qualquer outro tipo de 

resíduos. 

40. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, os 

mesmos deverão ser tratados como resíduos. 

41. Os trabalhos que envolvam escavações e movimentação de terras serão executados de forma a 

minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade de modo a diminuir a 

erosão hídrica e o transporte sólido. 

42. Os materiais provenientes das escavações a efectuar durante a obra, caso possuam 

características geotécnicas adequadas, deverão sempre que possível ser (re)utilizados nos 

aterros associados à construção das diferentes infra-estruturas da própria empreitada, de modo 

a minimizar o volume de terras sobrantes e de terras de empréstimo. Quando tal não se 

verifique, os materiais deverão ser reutilizados na reposição da morfologia de áreas de 

empréstimo e/ou ser utilizados para regularização de terrenos no âmbito das acções de 

recuperação biofísica das áreas afectadas pela empreitada, ou outras similares. 

43. Se encaminhados para destino final, a escolha do local de depósito dos materiais sobrantes 

deverá privilegiar a recuperação paisagística de pedreiras ou areeiros existentes, sempre que 

se situem a distâncias compatíveis com a localização da obra. 

44. As terras de empréstimo deverão, sempre que possível, ter origem noutras frentes de obra ou 

mesmo em obras associadas. Caso seja necessário recorrer a outros locais para 

armazenamento de materiais excedentários, para além dos previstos no Desenho 24 incluído no 

Volume 2 do EIA, estes deverão respeitar as áreas condicionadas indicadas no Desenho 25 

incluído no Volume 2 do EIA e, preferencialmente, ocorrer fora de: 

a. Domínio hídrico;  
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b. Áreas inundáveis;  

c. Zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);  

d. Perímetros de protecção de captações;  

e. Áreas de grande declive com evidências de deslizamento de terras; 

f. Locais ecologicamente sensíveis, como margens de linhas de água e respectivas galerias 

ripícolas ou zonas de elevada densidade arbórea (nomeadamente povoamentos de 

sobreiros/azinheiras);  

g. Outras áreas com estatuto de protecção, designadamente no âmbito da conservação da 

natureza;  

h. Outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

i. Outras áreas classificadas da Reserva Ecológica Nacional (REN); 

j. Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

k. Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;  

l. Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;  

m. Áreas de ocupação agrícola;  

n. Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;  

o. Zonas de protecção e locais sensíveis do ponto de vista do património histórico-cultural.  

45. Todos os locais terão que ser previamente acordados e autorizados pelo Dono da Obra. Todas 

as condicionantes descritas terão também de ser cumpridas no caso dos locais de 

armazenamento temporário de materiais excedentários. 

46. Todas as actividades que envolvam a mobilização de solo deverão ser acompanhadas por um 

arqueólogo. 

9.1.4. Gestão de Origens de Água e Efluentes 

47. Deverá ser implementado um adequado sistema de recolha e tratamento de águas residuais, o 

qual deverá ter em atenção as diferentes características dos efluentes gerados durante a fase 

de obra. 

48. A descarga de águas residuais no meio deverá ser objecto de licenciamento / autorização 

prévia. 
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49. Os resíduos susceptíveis de gerar efluentes contaminados pela acção da percolação das águas 

pluviais, serão armazenados em parque coberto. 

50. O 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. 

51. Na eventualidade de haver necessidade de em algum troço proceder ao rebaixamento do nível 

freático, decorrente das acções de escavação, a água extraída deverá ser devolvida ao terreno 

a jusante, devendo a extensão da escavação ser curta e acompanhada por escoramentos.  

52. No decurso dos trabalhos deverá ser dada especial atenção aos poços e furos existentes na 

área envolvente, evitando-se o mais possível qualquer interferência. 

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

de construção, que todas as acções que traduzam risco de poluição sejam eliminadas ou 

restringidas na sua envolvente directa. Essas áreas devem ser vedadas e deve ser restringido o 

acesso directo ao local, a fim de evitar que para aí sejam lançados elementos poluentes. 

9.1.5. Gestão de Resíduos 

54. Deverá ser implementado o Plano Integrado de Gestão de Resíduos de acordo com o previsto 

no Decreto-Lei n.º 178/2005, de 5 de Setembro e Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março 

(alterados pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 15 de Junho), incluído no Sistema de Gestão 

Ambiental da empreitada de Construção (Anexo 6 do Volume 3 do EIA). 

55. Deve ser dado cumprimento a toda a legislação, nacional e comunitária, em vigor no que 

respeita à gestão de resíduos, nomeadamente a identificação e classificação dos resíduos em 

conformidade com a Lista Europeia de Resíduos – LER (Portaria n.º 209/2004 de 3 de Março, o 

Decreto-Lei n.º 178/2005, de 5 de Setembro e o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, 

alterados pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 15 de Junho).  

56. O local afecto ao parque de armazenamento temporário de resíduos tem que ser claramente 

definido e identificado para o efeito. Os resíduos terão de ser segregados e armazenados em 

local apropriado, em função das suas características e destino final. Os locais de deposição têm 

que ser devidamente identificados com o descritivo da tipologia de resíduo e respectivo código 

LER. 

57. Todos os resíduos classificados como perigosos pela LER tem que ser alvo de gestão 

individualizada, nos termos previstos da lei. Terão de ser devidamente segregados, 

acondicionados e armazenados em local apropriado (nomeadamente impermeabilizado e 

coberto). Terá de ser promovida a construção de uma bacia de retenção, de forma a minimizar 

o impacte de eventuais derrames. O conteúdo dos contentores deverá ser claramente 

identificado no exterior. 
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58. Em caso de fuga/derrame/descarga acidental de qualquer substância poluente, nas operações 

de manuseamento, armazenamento ou transporte, o responsável pela ocorrência providenciará 

a limpeza imediata da zona através da remoção da camada de solo afectada. No caso de 

hidrocarbonetos líquidos, deverão utilizar-se previamente produtos absorventes. A zona 

afectada será isolada, sendo o acesso permitido unicamente aos trabalhadores incumbidos da 

limpeza. Os produtos vertidos e/ou utilizados na sua recolha serão tratados como resíduos 

perigosos, no que diz respeito à recolha, acondicionamento, armazenamento, transporte e 

destino final.  

59. Os materiais contaminados com hidrocarbonetos (e.g. filtros de óleo, previamente escorridos, 

materiais absorventes, solos contaminados) terão que ser armazenados temporariamente em 

recipientes estanques e fechados. 

60. As operações de manutenção e de abastecimento de maquinaria deverão, sempre que 

possível, ter lugar no interior dos estaleiros em local previamente definido e com as condições 

necessárias para o efeito, e não na frente de obra.  

61. Toda a maquinaria deverá ser devidamente inspeccionada por forma a garantir o seu correcto 

funcionamento, diminuindo risco de fugas e derrames acidentais e consequente contaminação 

dos solos e recursos hídricos. 

62. No âmbito da gestão dos resíduos deverá ser dada preferência à sua valorização, tendo como 

princípio a recolha selectiva dos mesmos. 

63. Os resíduos recicláveis, como plásticos, papel e cartão e resíduos metálicos, terão que ser 

recolhidos selectivamente, e devidamente encaminhados para operadores autorizados para o 

efeito, bem como os resíduos equiparados a Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). 

64. Toda a obra deverá estar dotada de contentores para recolha de RSU. No estaleiro deverá 

ainda estar prevista a colocação de pontos de recolha selectiva de resíduos recicláveis. 

65. A remoção final dos resíduos equiparados a RSU deverá ser efectuada, preferencialmente, 

através dos processos habituais de remoção de RSU existentes no Concelho em que se insere 

a obra. 

66. Não é permitida a rejeição de qualquer tipo de resíduos, ainda que provisória, nas margens, 

leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração. 

67. É proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de resíduo. 

68. A biomassa e os resíduos verdes resultantes das actividades de desflorestação e limpeza 

devem ser removidos e devidamente encaminhados para destino final adequado, privilegiando 

sempre que possível a sua reutilização/valorização. 
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69. Os resíduos produzidos em obra devem ser removidos e encaminhados de forma adequada, 

com a frequência ajustada à capacidade de armazenamento do parque de resíduos e locais de 

deposição. 

9.1.6. Acessibilidades 

70. A circulação de veículos e maquinaria pesada deverá obedecer a trajectos preferenciais, 

definidos previamente, aproveitando ao máximo os caminhos já existentes, de forma a 

minimizar áreas intervencionadas pela obra e os receptores sensíveis, estando restringida a 

circulação fora destes corredores. Deverá ser respeitada a legislação em vigor relativa à 

sinalização das vias. 

71. Caso seja necessário a abertura de novos acessos, o traçado deve adaptar-se ao terreno 

natural, evitando o rasgo de taludes pronunciados e com inclinações acentuadas. A remoção do 

coberto vegetal deve ser reduzida ao mínimo indispensável. Os trilhos devem ser assinalados, 

devendo ser proibida a circulação fora dessas áreas. 

72. No tocante ao património cultural, caso haja necessidade de abertura de novos acessos, devem 

ser garantidas as condições necessárias à não afectação de elementos patrimoniais. 

73. Os acessos temporários em áreas de montado terão que ser feitos pelos caminhos florestais já 

existentes, estando proibido o abate de sobreiros e/ou azinheiras. 

74. Avisar com antecedência as autarquias, juntas de freguesia e a população interessada, das 

eventuais alterações na circulação rodoviária, nomeadamente, aquando do atravessamento de 

vias de comunicação. 

75. Facultar alternativas válidas ao maior número possível de atravessamentos condicionados por 

motivos de obra. 

76. Durante a fase de construção, deverão ser garantidas as normais condições de acessibilidade à 

população local, nomeadamente ao nível de limpeza, desobstrução das vias e manutenção 

adequada dos acessos. 

77. Sempre que os acessos às propriedades forem interrompidos terá que ser comunicado aos 

proprietários e ser assegurada a criação de acessos alternativos. Os acessos a criar deverão 

ser acordados com os proprietários garantindo, no mínimo, os atuais níveis de acessibilidade. 

Estas interrupções deverão limitar-se ao mínimo período de tempo possível. 

78. Para minimizar os impactes decorrentes do trânsito dos veículos pesados afectos à obra, 

deverão ser estudados os itinerários que provoquem a menor perturbação possível. Este 

aspecto será particularmente relevante no transporte de terras e locais de origem e de destino 

dos materiais de escavação. 
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79. Não é permitido o atravessamento dos núcleos urbanos pelos veículos pesados afectos à obra. 

Na eventualidade de não existirem acessos alternativos, as viaturas pesadas, com cargas 

devidamente cobertas, poderão passar pelas localidades. 

80. O atravessamento de máquinas em leito de cheia deve, preferencialmente, ser efectuado 

através de estruturas já existentes para o efeito, de forma a afectar o mínimo possível a 

vegetação ripícola e o próprio leito de cheia. Caso se preveja interceptar linhas de água, para 

estabelecimento de acessos à obra, têm as mesmas de ser estabelecidas por passagem 

hidráulica, ainda que a afectação ocorra por um curto período. 

81. Caso sejam construídas novas vias de acesso à obra, exclusivamente para esse efeito, deve 

efectuar-se a recuperação do terreno de acordo com as orientações apresentadas no SGA 

(Anexo 6 incluído no Volume 3 do EIA) (Linhas Orientadoras para a Recuperação Biofísica das 

Áreas Afectadas pela Empreitada). 

82. As vias de comunicação (incluindo caminhos agrícolas e florestais), danificadas em virtude do 

desgaste induzido pela circulação de viaturas afectas à  Empreitada, deverão ser reabilitadas 

logo após a fase de construção e com a maior brevidade possível. 

83. No caso dos caminhos que não puderem ser restabelecidos, deverá estar assinalada a sua 

interrupção, bem como indicado o acesso alternativo. 

9.1.7. Controlo de Poluição Atmosférica e Sonora 

84. Deverão ser humedecidas as vias não pavimentadas e todas as áreas passíveis de gerarem 

emissões difusas de partículas, sempre que necessário e especialmente em dias secos e 

ventosos, bem como reduzir a velocidade dos veículos neste tipo de vias. Deverão igualmente 

efectuar-se lavagens regulares dos rodados da maquinaria e veículos afectos à obra. Este 

requisito poderá não ser cumprido, na sua totalidade ou parcialmente, caso se verifiquem 

situações excepcionais de carência de água, como por exemplo em anos de seca. Nessas 

situações, os condicionalismos a este tipo de operações deverão ser comunicados ao Dono da 

Obra que deverá autorizar os procedimentos excepcionais. 

85. Deverão ser tomados cuidados acrescidos na cobertura de materiais susceptíveis de serem 

arrastados pelo vento, como por exemplo o acondicionamento apropriado dos depósitos de 

excedentes de construção. Nas zonas perto de habitações deverão ser instalados “tapumes” de 

protecção. 

86. Deverão ser cobertas adequadamente as caixas de carga de camiões de transporte de 

substâncias pulverulentas, de modo a minimizar a emissão de poeiras ou queda de materiais, 

bem como, garantir a redução da velocidade dos veículos em vias não pavimentados. 
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87. Deverá ser efectuada uma manutenção dos veículos e equipamentos utilizados, de forma a 

prevenir o aumento das emissões atmosféricas. 

88. De modo a minimizar a poluição sonora, resultante das diferentes actividades deverão ser 

considerados os seguintes aspectos: 

a. Nos locais onde se registem receptores sensíveis (habitações) a realização de trabalhos e 

operações ruidosas deverá ser limitada ao período do dia compreendido entre as 8h e as 

20h, evitando a sua realização em horário diferente e durante os fins-de-semana e 

feriados, caso contrário deverá ser solicitada uma licença especial de ruído conforme o 

legalmente estabelecido. 

b. O tráfego rodoviário afecto à obra não pode transitar pelo interior das localidades. Em caso 

de não existência de alternativas o trânsito terá que ser espaçado no tempo e sempre 

efectuado durante o período das 8h às 20h, de modo a respeitar a legislação em vigor. 

c. Os equipamentos e maquinaria utilizados deverão respeitar as normas e especificações 

técnicas estabelecidas, em termos de níveis de emissão sonora, devendo ainda ser 

efectuada uma manutenção periódica dos mesmos de forma a garantir estes requisitos. 

Deverá também optar-se pelos métodos construtivos que originem o menor ruído possível. 

9.1.8. Acções de Formação e Sensibilização 

89. Devem ser realizadas campanhas de formação e sensibilização ambiental, destinadas a todos 

os intervenientes na Empreitada e desde o seu início, para que estes sejam alertados dos 

impactes ambientais associados às diferentes actividades e quais as boas práticas de gestão 

ambiental a implementar em obra e nos estaleiros. Deverá ser dado especial destaque aos 

cuidados a ter na gestão dos resíduos e efluentes, à salvaguarda do património arqueológico e 

à protecção dos habitats e espécies animais silvestres. 

9.1.9. Recuperação de Áreas Afectadas pela Empreitada 

90. Deverá proceder-se à recuperação das áreas afectadas pela empreitada de acordo com as 

orientações apresentadas no SGA - Anexo 6 incluído no Volume 3 do EIA (Linhas Orientadoras 

para a Recuperação Biofísica das Áreas Afectadas pela Empreitada). 

91. A reconstituição do coberto vegetal das zonas intervencionadas deverá efectuar-se logo que 

tecnicamente viável, nomeadamente quando se trate de zonas de talude. Na eventualidade de 

afectação/derrube inadvertido de espécies arbóreas, terá o Adjudicatário que repor em igual 

número os exemplares abatidos.  
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92. Na fase de encerramento da empreitada a limpeza da área de obra deve ser efectuada de 

forma a remover todos os resíduos, incluindo os resíduos inertes gerados durante a fase de 

construção, devendo ser promovida a reposição das condições naturais. 

93. Deverá proceder-se à ripagem e gradagem dos solos das áreas ocupadas pelo estaleiro e pela 

circulação de veículos e máquinas, sendo colocada uma camada de terra viva com uma 

espessura final de pelo menos 0,15 m, recorrendo a solos sobrantes de áreas decapadas. 

94. Deverá ser garantida a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem 

que possam ter sido afectados pelas actividades relacionadas com a empreitada. 

9.1.10. Património Histórico-Cultural 

As presentes medidas de minimização aplicam-se ao projecto decorrente, não tendo sido 

identificadas medidas que o inviabilizem. 

Os impactes identificados no capítulo anterior são minimizáveis com a aplicação das medidas a 

seguir indicadas. 

A Medidas de Minimização foram executadas tendo por base a cartografia militar à escala 1:25 000. 

As medidas de minimização preconizadas reportam para as 42 ocorrências localizadas na AI 

directa do Projecto (Quadro 6-57). 

Segundo a informação disponível não se prevê a demolição de património construído (poços, 

casas, tanques, outros). 

Preferencialmente deverão adoptar-se como medidas de minimização, sempre que tal seja 

possível, aquelas que menor impacte causem sobre as ocorrências. 

As seguintes medidas gerais devem ser adoptadas no âmbito da Execução do Projecto: 

MEDIDAS DE CARACTER GERAL 

1. Inclusão da totalidade das ocorrências identificadas (num total de 214) na Planta Síntese 

de Condicionantes a incluir no Caderno de Encargos da Obra (Medida 1); 

2. No caso do património arqueológico o valor patrimonial atribuído às ocorrências não é, na 

sua maioria, determinante do seu valor patrimonial e científico. Nalguns casos são dadas 

como de valor “Indeterminado”, em virtude de os vestígios de superfície poderem não 

corresponder aos vestígios existentes no subsolo. A visibilidade e frequência de materiais 

de superfície podem variar ao longo dos anos mediante diversos factores, pelo que o 

observado na fase de EIA do presente projecto pode não corresponder ao observado em 

projectos anteriores e na sua fase de execução. Tendo em consideração este aspecto, é 
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aconselhável condicionar a circulação de viaturas e homens fora dos corredores e áreas 

estritamente necessários para a execução da obra; 

FASE PRÉVIA À OBRA 

3. Deverão ser efectuadas sondagens mecânicas nas ocorrências 34 - Ponte e 57 – Via; 

4. As áreas de implantação dos estaleiros, as áreas de extracção de terras de empréstimo e 

de depósito de terras sobrantes que se localizem fora das áreas prospectadas deverão 

ser precedidos de trabalhos de prospecção arqueológica, devendo adoptar-se medidas 

de minimização ou proceder-se à alteração ou ajuste da localização prevista caso 

ocorram áreas de interesse arqueológico; 

FASE DE OBRA 

5. Após a apresentação do Plano de acessibilidades da empreitada, a equipa de 

arqueologia afecta à empreitada deverá verificar se os elementos patrimoniais localizados 

na periferia da área de incidência do projecto serão afectadas pela utilização de 

caminhos de acesso às frentes de obra. Caso sejam identificadas situações de 

proximidade deverá comunicar-se essas situações ao empreiteiro e proceder-se à 

colocação de sinalização destes elementos, mas apenas nos limites dos caminhos de 

circulação. A proposta de caminhos de circulação não deverá sobrepor-se aos elementos 

patrimoniais já referenciados no Estudo de Impacte Ambiental; 

6. Todas as actividades que envolvam o remeximento e escavação a nível do solo e 

subsolo (desmatação, decapagem e escavação) obrigam a acompanhamento integral e 

contínuo dos trabalhos por um arqueólogo, com efeito preventivo em relação à afectação 

de eventuais vestígios arqueológicos incógnitos. Efectuar acompanhamento arqueológico 

de todas as áreas das ocorrências, desempenhando uma função de monitorização, 

durante a fase de construção, no caso das que se encontram na envolvente das infra-

estruturas do projecto (Medida 2); 

7. É aconselhável fazer um registo topográfico, fotográfico e descritivo das ocorrências com 

reduzido valor patrimonial que venham a ser afectadas pelo projecto, assim como de 

todas as ocorrências que não sendo afectadas por este possam correr risco de sofrer 

danos devido à sua proximidade com os trabalhos em curso. As ocorrências que se 

encontrarem nesta situação deverão ser avaliadas pelo arqueólogo responsável pelos 

trabalhos (em fase de construção) e aplicadas caso confirme que se justificam; 

8. As ocorrências afectadas pelo Projecto devem ser conservadas in situ, devendo-se 

ajustar o projecto sempre que tal for possível e/ou que as ocorrências tenham 

características de interesse cultural e científico que o justifiquem (Medida 3); 
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9. No âmbito dos trabalhos afectos ao Projecto garantir a conservação in situ de todas as 

ocorrências que se encontram na envolvente das áreas directamente afectadas pelas 

infra-estruturas do projecto. Nos elementos culturais onde forem efectuadas sondagens 

arqueológicas manuais ou mecânicas, deverá garantir-se que a área afectada seja 

limitada ao estritamente necessário para a beneficiação da infra-estrutura.  

A conservação in situ significa garantir que o estado de conservação actual da ocorrência 

não se degrada devido à execução da obra; 

10. Durante a fase de obra, as ocorrências que se preveja serem interceptadas pelas infra-

estruturas de Projecto, ou que se localizem na faixa de indemnização/ expropriação, 

deverão ser vedadas e sinalizadas. Procura-se, assim, evitar que as mesmas sejam 

afectadas além do estritamente necessário à implementação das infra-estruturas. 

De igual modo, no caso das ocorrências que se localizam nas imediações das infra-

estruturas ou outros elementos da obra (até 25 metros) deverá ser colocada sinalização, 

mas apenas nos limites dos corredores das áreas expropriadas/indemnizadas de modo a 

não interferir com propriedade privada; 

11. Por se encontrar a cargo dos proprietários e dependente da atribuição de fundos 

comunitários, a incerteza na execução de qualquer actividade é elevada, pelo que para a 

reconversão do olival não se preconizam medidas de minimização no âmbito do vertente 

EIA. 

No Quadro 9.1 identificam-se as medidas específicas de minimização respeitantes às ocorrências 

patrimoniais identificadas na área de incidência do Projecto apresentadas na Situação de Referência. 

Quadro 9.1 – Medidas de Minimização do Descritor Património Cultural. 

INCIDÊNCIA FASE La 
Aj PC Pr Ac So

Es Co Si Rg ViMo Va Ou NM 

Geral 

Construção  

PC 
(1) 

 
Ac 
(2)       

Ou 
(3)  

Exploração           NM 

Desactivação           NM 

Quadro 2A 
1 a 5, 7 a 12, 14 a 22, 
24 a 26, 35, 42 a 45, 
51, 60, 76, 78, 80, 101, 
102, 108, 117 a 121, 
123, 125, 143, 146, 149 
a 159, 162, 164 a 166, 
170 a 173 
Diversos 
Diversos 

Construção  

PC 
(1) 

          

Exploração           NM 

Desactivação           NM 

Quadro 2B 
13, 27, 28, 37, 38, 61, 
63 a 65, 70, 71, 84 a 
86, 89, 93 a 96, 98, 
113, 131, 134 a 136, 
141, 142, 145, 160, 161 

Construção  
PC 
(1) 

          

Exploração           NM 
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INCIDÊNCIA FASE 
La 
Aj PC Pr Ac 

So
Es Co Si Rg ViMo Va Ou NM 

Diversos 
Diversos Desactivação           NM 

Quadro 2C 
6, 23, 32, 33, 39, 41, 
46, 47, 49, 50, 58, 59, 
62, 66 a 69, 74, 75, 77, 
99, 100, 107, 109, 114, 
122, 124, 126, 127, 
129, 130, 132, 140, 
163, 168, 169, 174 a 
177, 181 a 183, 186, 
187, 193, 194, 208, 211 
a 213, 215, 216 
Diversos 
Diversos 

Construção  

PC 
(1) 

          

Exploração           NM 

Desactivação           NM 

Quadro 2D 
48, 52 a 54, 56, 72, 73, 
97, 103 a 106, 111, 
112, 115, 137, 138, 
147, 167, 179, 189, 
190, 200, 201, 204, 
210, 214 
Diversos 
Diversos 

Construção  

PC 
(1) 

          

Exploração           NM 

Desactivação           NM 

29 
Vestígios Diversos 
Pipa 

Construção  

PC 
(1) 

 Ac 
(2)  Co 

(3) 
Si 
(4)      

Exploração            

Desactivação            

30 
Via 
Ladeirinha Branca 

Construção  
PC 
(1) 

 Ac 
(2)  Co 

(3)     Ou 
(11)  

Exploração            

Desactivação            

31 
Habitat 
Ladeira Branca 

Construção  
PC 
(1) 

 Ac 
(2) 

 Co 
(3) 

Si 
(4) 

     

Exploração            

Desactivação            

34 
Ponte 
Pizães (Pizões) 

Construção  

PC 
(1) 

 Ac 
(2) 

SoM 
(6) 

Co 
(3)  Rg 

(5b)  Mo 
(7)   

Exploração            

Desactivação            

36 
Via 
Farelos 

Construção  
PC 
(1) 

 Ac 
(2)  Co 

(3)     Ou 
(11)  

Exploração            

Desactivação            

40 
Vestígios Diversos 
São Cristovão 

Construção  

PC 
(1) 

 Ac 
(2) 

 Co 
(3) 

Si 
(4) 

     

Exploração            

Desactivação            

55 
Atalaia 
Monumento da Atalaia 
Magra 

Construção  
PC 
(1) 

 Ac 
(2) 

 Co 
(3) 

Si 
(4) 

     

Exploração            

Desactivação            

57 
Via 

Construção  PC 
(1) 

 Ac 
(2) 

SoM 
(12) 

Co 
(3) 

 Rg 
(5) 

  Ou(
8) 
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INCIDÊNCIA FASE 
La 
Aj PC Pr Ac 

So
Es Co Si Rg ViMo Va Ou NM 

Calçadinha Exploração            

Desactivação            

79 
Lagar 
Lagar dos Torrejais 

Construção  
PC 
(1) 

 
Ac 
(2)  

Co 
(3) 

Si 
(4) 

Rg 
(5)   

Ou 
(9)  

Exploração            

Desactivação            

81 
Poço 
Poço do João Pinto 

Construção  

PC 
(1) 

          

Exploração            

Desactivação            

82 
Fábrica(?) 
Fábrica de Pisões 

Construção  

PC 
(1) 

          

Exploração            

Desactivação            

83 
Forno 
(Forno) Monte Lupitos 
de Baixo 1 

Construção  
PC 
(1) 

 Ac 
(2)  Co 

(3) 
Si 
(4)      

Exploração            

Desactivação            

87 
Mancha de Ocupação 
Vale do Carvão 

Construção  

PC 
(1) 

 
Ac 
(2)  

Co 
(3) 

Si 
(4)      

Exploração            

Desactivação            

88 
Mancha de Ocupação 
Torrejais 2 

Construção  
PC 
(1) 

 
Ac 
(2)  

Co 
(3) 

Si 
(4)      

Exploração            

Desactivação            

90 
Poço 
(Poço) Ribeiro de 
Torrejais 2 

Construção  

PC 
(1) 

 Ac 
(2)  Co 

(3) 
Si 
(4)      

Exploração            

Desactivação            

91 
Achados Isolados 
Torrejais 1 

Construção  
PC 
(1) 

 Ac 
(2) 

 Co 
(3) 

Si 
(4) 

     

Exploração            

Desactivação            

92 
Poço 
(Poço) Monte das 
Sesmarias 1 

Construção  
PC 
(1) 

 Ac 
(2)  Co 

(3) 
Si 
(4)      

Exploração            

Desactivação            

110 
Mancha de Ocupação 
Monte do Carapeto 3 

Construção  
PC 
(1) 

 Ac 
(2) 

 Co 
(3) 

Si 
(4) 

     

Exploração            

Desactivação            

116 
Mamoa(?) 
Monte da Coutada 

Construção  

PC 
(1) 

 Ac 
(2)  Co 

(3) 
Si 
(4)      

Exploração            

Desactivação            
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INCIDÊNCIA FASE 
La 
Aj PC Pr Ac 

So
Es Co Si Rg ViMo Va Ou NM 

128 
Poço 
(Poço) Vale Torrado 

Construção  

PC 
(1) 

          

Exploração            

Desactivação            

139 
Forno 
(Forno) Covas Fundas 

Construção  

PC 
(1) 

          

Exploração            

Desactivação            

144 
Ponte 
(Ponte) Ronca de Cima 

Construção  

PC 
(1) 

 Ac 
(2) 

 Co 
(3) 

Si 
(4) 

Rg 
(5) 

  Ou 
(10) 

 

Exploração            

Desactivação            

148 
Ponte 
(Ponte) Lagar dos 
Torrejais 3 

Construção  

PC 
(1) 

 Ac 
(2)  Co 

(3) 
Si 
(4) 

Rg 
(5)   Ou 

(9)  

Exploração            

Desactivação            

178 
Poço 
Poço em Ronca de 
Cima 

Construção  

PC 
(1) 

          

Exploração            

Desactivação            

180 
Achado Isolado 
Torrejais 3 

Construção  

PC 
(1) 

          

Exploração            

Desactivação            

184 
Indeterminado 
Coutada 3 

Construção  

PC 
(1) 

 Ac 
(2)  Co 

(3) 
Si 
(4)      

Exploração            

Desactivação            

185 
Achado Isolado 
Calçadinha 3 

Construção  

PC 
(1) 

 Ac 
(2)  Co 

(3) 
Si 
(4)      

Exploração            

Desactivação            

188 
Forno 
Forno da Forca 

Construção  

PC 
(1) 

 
Ac 
(2)  

Co 
(3) 

Si 
(4)      

Exploração            

Desactivação            



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO 421 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

INCIDÊNCIA FASE 
La 
Aj PC Pr Ac 

So
Es Co Si Rg ViMo Va Ou NM 

191 
Azenha 
Moinho do Preto 

Construção  

PC 
(1) 

 
Ac 
(2)  

Co 
(3) 

Si 
(4) 

Rg 
(5)   

Ou 
(9)  

Exploração            

Desactivação            

192 
Açude 
Açude de Ronca de 
Baixo 

Construção  
PC 
(1) 

 Ac 
(2) 

 Co 
(3) 

Si 
(4) 

Rg 
(5) 

  Ou 
(9) 

 

Exploração            

Desactivação            

195 
Muro 
Muro 1 da Ribeira da 
Brenhas 

Construção  

PC 
(1) 

 Ac 
(2)  Co 

(3) 
Si 
(4) 

Rg 
(5)   Ou 

(9)  

Exploração            

Desactivação            

196 
Ponte 
Ponte 1 da Ribeira da 
Brenhas 

Construção  
PC 
(1) 

 Ac 
(2)  Co 

(3) 
Si 
(4) 

Rg 
(5)   Ou 

(9)  

Exploração            

Desactivação            

197 
Aqueduto 
Aqueduto da Ribeira da 
Brenhas 

Construção  

PC 
(1) 

 
Ac 
(2)  

Co 
(3) 

Si 
(4) 

Rg 
(5)   

Ou 
(9)  

Exploração            

Desactivação            

198 
Poço 
Poço da Ribeira da 
Brenhas 

Construção  

PC 
(1) 

 
Ac 
(2)  

Co 
(3) 

Si 
(4)      

Exploração            

Desactivação            

199 
Casal Agrícola 
Casa na Ribeira da 
Brenhas 

Construção  

PC 
(1) 

 
Ac 
(2)  

Co 
(3) 

Si 
(4)      

Exploração            

Desactivação            

202 
Poço e Edifício 
Mãe de Água e Poço 
de Santo André 

Construção  

PC 
(1) 

 Ac 
(2) 

 Co 
(3) 

Si 
(4) 

     

Exploração            

Desactivação            

203 
Poço e Aqueduto 
Poço e Levada dos 
Pomares de Baixo 

Construção  

PC 
(1) 

 Ac 
(2) 

 Co 
(3) 

Si 
(4) 

Rg 
(5) 

  Ou 
(9) 

 

Exploração            

Desactivação            

205 
Ponte 
Ponte do Pomar do 
Vieira 

Construção  

PC 
(1) 

 Ac 
(2) 

 Co 
(3) 

Si 
(4) 

Rg 
(5) 

  Ou 
(9) 

 

Exploração            

Desactivação            

206 
Muro 
Muro 2 da Ribeira da 
Brenhas 

Construção  

PC 
(1) 

 Ac 
(2) 

 Co 
(3) 

Si 
(4) 

Rg 
(5) 

  Ou 
(9) 

 

Exploração            

Desactivação            
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INCIDÊNCIA FASE 
La 
Aj PC Pr Ac 

So
Es Co Si Rg ViMo Va Ou NM 

207 
Poço 
Poço do Monte do 
Carapeto 

Construção  

PC 
(1) 

 Ac 
(2)  Co 

(3) 
Si 
(4)      

Exploração            

Desactivação            

209 
Poço 
Poço do Barranco dos 
Falcões 

Construção  

PC 
(1) 

 Ac 
(2) 

 Co 
(3) 

Si 
(4) 

     

Exploração            

Desactivação            

 
Legenda 
 
Projecto = Elaboração do Projecto; La = localização alternativa; Aj = ajustamento do Projecto; PC = inclusão em 
planta de condicionantes da lavra; Pr = Prospecção; Ac = acompanhamento da obra por arqueólogo; So = 
sondagens arqueológicas - M = manuais, C = mecânicas; Es = escavações arqueológicas; Co = conservação in 
situ; Si = sinalização em obra; Rg = registo documental; Vi = vigilância; Mo = Monitorização; Va = valorização; Ou 
= outras medidas; NM = não se propõem medidas de minimização. 

REDE DE DRENAGEM 

12. Ocorrências 79 – Lagar dos Torrejais, 191 - Moinho do Preto, 195 – Muro 1 da Ribeira da 

Brenhas, 206 – Muro 2 da Ribeira da Brenhas: património arquitectónico e/ou etnológico 

localizado na Rede de Drenagem, em troços sujeitos a limpeza. As ocorrências deverão 

ser conservadas in situ (Medida 3), os trabalhos de limpeza que se encontram previstos 

deverão ser realizados manualmente na área da ocorrência (Medida 9), deverão ser 

vedadas com barreira protectora de modo a garantir que o estado de conservação actual 

não se degrada devido à execução da obra (Medida 4) e realizado o registo topográfico, 

fotográfico e descritivo, para memória futura (Medida 5), devendo estes trabalhos ser 

realizados durante a fase de construção e no caso especifico do registo após estarem 

reunidas as condições de boa visibilidade necessárias para a sua execução. 

13. Ocorrência 144 – (Ponte) Ronca de Cima: património arquitectónico localizado na Rede 

de Drenagem, em troço sujeito a limpeza e reperfilamento. A ocorrência deverá ser 

conservada in situ (Medida 3), os trabalhos de limpeza que se encontram previstos 

deverão ser realizados manualmente na área da ocorrência e os trabalhos de 

reperfilamento com recurso a máquinas de pequeno porte (Medida 10), deverá ser 

vedada com barreira protectora de modo a garantir que o estado de conservação actual 

não se degrada devido à execução da obra (Medida 4) e realizado o registo topográfico, 

fotográfico e descritivo, para memória futura (Medida 5), devendo estes trabalhos ser 

realizados durante a fase de construção e no caso especifico do registo após estarem 

reunidas as condições de boa visibilidade necessárias para a sua execução. 

14. Ocorrência 148 – (Ponte) Lagar dos Torrejais 3: património arquitectónico correspondente 

a ponte sobre a ribeira dos Torrejais na estrada municipal nº 1080, localizada na Rede de 
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Drenagem, em troço sujeito a limpeza. A ocorrência deverá ser conservada in situ 

(Medida 3), os trabalhos de limpeza que se encontram previstos deverão ser realizados 

manualmente na área da ocorrência (Medida 9), deverá ser vedada com barreira 

protectora de modo a garantir que o estado de conservação actual não se degrada 

devido à execução da obra (Medida 4) e realizado o registo topográfico, fotográfico e 

descritivo, para memória futura (Medida 5), devendo estes trabalhos ser realizados 

durante a fase de construção e no caso especifico do registo após estarem reunidas as 

condições de boa visibilidade necessárias para a sua execução. 

15. Ocorrência 180 – Torrejais 3 – Barranco da Azinheira 1: corresponde a património 

arqueológico (elemento arquitectónico) próximo da Rede de Drenagem. Por ser um 

achado isolado e ter sido reutilizado como marco de propriedade este encontra-se 

descontextualizado, pelo que não se propõem medidas de minimização. 

16. Ocorrências 192 – Açude de Ronca de Baixo, 196 – Ponte 1 da Ribeira da Brenhas: 

património arquitectónico e/ou etnológico localizado na Rede de Drenagem, em troços 

sujeitos a limpeza. As ocorrências deverão ser conservadas in situ (Medida 3), os 

trabalhos de limpeza que se encontram previstos deverão ser realizados manualmente na 

área da ocorrência (Medida 9), deverão ser vedadas com barreira protectora de modo a 

garantir que o estado de conservação actual não se degrada devido à execução da obra 

(Medida 4) e realizado o registo topográfico, fotográfico e descritivo, para memória futura 

(Medida 5), devendo estes trabalhos ser realizados durante a fase de construção e no 

caso especifico do registo após estarem reunidas as condições de boa visibilidade 

necessárias para a sua execução. 

17. Ocorrências 197 - Aqueduto da Ribeira da Brenhas, 203 – Poço e Levada dos Pomares 

de Baixo, 205 – Ponte do Pomar do Vieira: património arquitectónico e/ou etnológico 

localizado na Rede de Drenagem, em troços sujeitos a limpeza. As ocorrências deverão 

ser conservadas in situ (Medida 3), os trabalhos de limpeza que se encontram previstos 

deverão ser realizados manualmente na área da ocorrência (Medida 9), deverão ser 

vedadas com barreira protectora de modo a garantir que o estado de conservação actual 

não se degrada devido à execução da obra (Medida 4) e realizado o registo topográfico, 

fotográfico e descritivo, para memória futura (Medida 5), devendo estes trabalhos ser 

realizados durante a fase de construção e no caso especifico do registo após estarem 

reunidas as condições de boa visibilidade necessárias para a sua execução. 

18. Ocorrências 198 – Poço da Ribeira da Brenhas, 199 – Casa na Ribeira da Brenhas, 202 - 

Mãe de Água e Poço de Santo André, 207 – Poço do Monte do Carapeto, 209 – Poço do 

Barranco dos Falcões: património arquitectónico e/ou etnológico localizado na 

proximidade da Rede de Drenagem, em troços sujeitos a limpeza. As ocorrências 

deverão ser conservadas in situ (Medida 3) e deverão ser vedadas com barreira 
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protectora de modo a garantir que o estado de conservação actual não se degrada 

devido à execução da obra (Medida 4). 

19. Ocorrência 178 – Poço em Ronca de Cima: património arquitectónico e etnológico 

próximo da Rede de Drenagem e da Rede de Caminhos. Por se encontrar vedada com 

rede considera-se que a integridade física desta se encontra salvaguardada, pelo que 

não se propõem medidas de minimização. 

REDE DE CAMINHOS 

20. Ocorrências 29 – Pipa, 31 – Ladeira Branca, 40 – São Cristovão, 87 – Vale do Carvão, 88 

– Torrejais 2, 91 – Torrejais 1, 110 – Monte do Carapeto 3, 116 – Monte da Coutada, 184 

– Coutada 3, 185 – Calçadinha 3: património arqueológico que é atravessado pela Rede 

de Caminhos. Localizam-se em caminhos existentes correspondendo os materiais 

observados, contiguamente aos caminhos, à mancha de dispersão originada pelos 

trabalhos agrícolas e pelo arrasto das águas pluviais. As ocorrências deverão ser 

conservadas in situ (Medida 3) e como medida preventiva as áreas envolventes do 

traçado dos caminhos que atravessam as ocorrências deverão ser devidamente vedados 

com barreira protectora durante a fase de construção mas previamente ao início dos 

trabalhos nessa frente de obra, de modo a garantir que o estado de conservação actual 

das ocorrências não se degrada devido à execução da obra (Medida 4). 

21. Ocorrências 30 – Ladeirinha Branca, 36 – Farelos: património arqueológico 

correspondente a vias de época romana que se encontram localizadas na proximidade da 

Rede de Caminhos. Não se identificaram vestígios das vias, pelo que poderão ter sido 

integralmente destruídas pela lavoura ou haver erro nas coordenadas obtidas na 

pesquisa documental. Caso venham a ser identificados vestígios das referidas vias no 

âmbito dos trabalhos de melhoramento ou de construção dos caminhos estes deverão 

ser conservados in situ (Medida 3) e adoptadas as medidas de minimização necessárias 

para a sua salvaguarda (Medida 11). 

22. Ocorrência 34 – Pizães (Pizões): património arqueológico e arquitectónico 

correspondente a uma ponte, cuja construção deverá remontar à época romana, 

abrangida pela Rede de Caminhos. Face ao valor cultural da ocorrência em fase prévia à 

execução da obra deverá proceder-se à execução de sondagens manuais de diagnóstico 

em dois pontos da área das fundações da ponte, tendo como objectivo esclarecer a 

antiguidade desta e a sua técnica construtiva (Medida 6). A ocorrência deverá ser 

conservada in situ (Medida 3) e realizado o registo topográfico, fotográfico, gráfico e 

descritivo, para memória futura, em fase prévia à execução da obra (Medida 5b). É 

previsível o aumento da circulação rodoviária, pelo que, em fase de obra, deverá ser 

executada a monitorização do estado de conservação da ocorrência e produzido um 
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relatório técnico que reporte a situação de referência desta, devendo constar, também, 

nesse documento, caso se considere pertinente, face ao estado de conservação da 

estrutura, um parecer de um técnico de conservação e restauro sobre a necessidade de 

efectuar a conservação e consolidação da estrutura e qual a metodologia a utilizar 

(Medida 7). 

23. Ocorrência 55 – Monumento da Atalaia Magra: património arqueológico e arquitectónico 

localizado próximo da Rede de Caminhos. Ainda que o traçado do caminho tenha sido 

ajustado de modo a não se sobrepor à área de protecção do monumento, dada a 

circulação de viaturas justifica-se a implementação de medidas de minimização. 

Designadamente, a ocorrência deverá ser conservada in situ (MEDIDA 3), devendo para 

tal, como medida preventiva, ser devidamente vedada com barreira protectora nas áreas 

envolventes do traçado do caminho que atravessa a ocorrência, medida a implementar 

durante a fase de construção mas previamente ao início dos trabalhos nessa frente de 

obra, de modo a garantir que o estado de conservação actual da ocorrência não se 

degrada devido à execução da obra (Medida 4). 

24. Ocorrência 57 – Calçadinha: património arqueológico e arquitectónico correspondente a 

uma via, cuja construção deverá remontar à época romana, à qual se sobrepõe a Rede 

de Caminhos. Face ao elevado valor cultural da ocorrência em fase prévia à execução da 

obra deverá proceder-se à execução de sondagens manuais de diagnóstico em três 

pontos distintos da via na área a afectar, tendo como objectivo esclarecer a antiguidade 

da via e a sua técnica construtiva (Medida 12). Os restantes troços da via deverão ser 

conservados in situ (Medida 3) e realizado o registo topográfico, fotográfico e descritivo, 

para memória futura, em fase prévia à execução da obra (Medida 5). Os melhoramentos 

a realizar no troço que se sobrepõem à ocorrência deverão ser realizados com recurso a 

aterro, devendo ser previamente cobertos com manta geotêxtil (Medida 8). 

25. Ocorrência 83 – (Forno) Monte Lupitos de Baixo 1: património arquitectónico e etnológico 

correspondente a três fornos de carvão que se encontram na berma de caminho 

abrangido pela Rede de Caminhos. A ocorrência deverá ser conservada in situ (Medida 

3) e como medida preventiva as áreas envolventes do traçado do caminho que atravessa 

a ocorrência deverá ser devidamente vedado com barreira protectora durante a fase de 

construção mas previamente ao início dos trabalhos nessa frente de obra, de modo a 

garantir que o estado de conservação actual da ocorrência não se degrada devido à 

execução da obra (Medida 4). 

26. Ocorrências 81 – Poço do João Pinto, 82 – Fábrica de Pisões, 139 – (Forno) Covas 

Fundas: património arquitectónico e etnológico próximo da Rede de Caminhos. Por se 

encontrarem dentro de propriedades vedadas com rede considera-se que a integridade 
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física destas se encontra salvaguardada pelo que não se propõem medidas de 

minimização. 

27. Ocorrências 90 – (Poço) Ribeiro de Torrejais 2, 92 – (Poço) Monte das Sesmarias 1, 188 

– Forno da Forca: património arquitectónico e etnológico próximo da Rede de Caminhos. 

As ocorrências deverão ser conservadas in situ (Medida 3) e como medida preventiva as 

áreas envolventes do traçado dos caminhos que atravessam as ocorrências deverão ser 

devidamente vedados com barreira protectora durante a fase de construção mas 

previamente ao início dos trabalhos nessa frente de obra, de modo a garantir que o 

estado de conservação actual das ocorrências não se degrada devido à execução da 

obra (Medida 4). 

PASSAGENS HIDRÁULICAS 

28. Ocorrência 128 – (Poço) Vale Torrado: corresponde a património arquitectónico e 

etnológico próximo de uma Passagem Hidráulica localizada em caminho terciário. Por se 

encontrar dentro de uma propriedade vedada com rede considera-se que a integridade 

física desta se encontra salvaguardada pelo que não se propõem medidas de 

minimização. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

Com referência à informação disponível, não se propõem medidas de minimização nesta fase. 

Todavia, as ocorrências localizadas na AId do Projecto devem constar em planta de condicionantes 

(Medida 1) e serem adoptadas medidas de minimização em função dos resultados das fases 

anteriores de modo a garantir a salvaguarda do património cultural. 

Os resultados das medidas executadas na fase de construção poderão determinar a adopção de 

medidas aplicáveis à fase de exploração de modo a garantir a salvaguarda do património cultural. 

Na fase de exploração do projecto deve ser garantida a minimização de impactes sobre todas as 

ocorrências identificadas na AI (directa e indirecta) do Emparcelamento Rural, seja ao nível da 

manutenção e reparação das redes em avaliação (a cargo dos gestores das infra-estruturas), seja ao 

nível da reconversão do olival (a cargo dos proprietários). 

FASE DE DESACTIVAÇÃO 

Com referência à informação disponível, não se propõem medidas de minimização nesta fase. 

Todavia, as ocorrências localizadas na AId do Projecto devem constar em planta de condicionantes 

(Medida 1) e serem adoptadas medidas de minimização em função dos resultados das fases 

anteriores de modo a garantir a salvaguarda do património cultural. 
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10. PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Tendo em consideração a natureza do projecto em análise, reorganização predial, e o seu 

enquadramento na área, não está prevista a implementação de planos de monitorização. 

Não se considera necessário a implementação de um plano de monitorização da fauna presente na 

área de estudo, devido ao tipo de intervenção que será efectuada, pois prevê-se que o 

emparcelamento per se a ser efectuado não originará impactes sobre as comunidades faunísticas. Os 

impactes sobre a fauna decorrerão essencialmente durante a fase de construção, com actividades 

humanas mais intensivas (implementação de infra-estruturas de drenagem e viária, limpeza de linhas 

de água, reconversão do olival). No entanto, considera-se que, como estas não se irão desenvolver 

simultaneamente, mas gradualmente ao longo do tempo e do espaço, não se prevê a realização de 

um programa de monitorização específico para qualquer grupo faunístico. 

Relativamente à reconversão do Olival salienta-se que, a presença de novas oliveiras na área de 

estudo, mais jovens e em maior número, irá favorecer as espécies que ocupam este tipo de cultura 

para actividades de alimentação, nidificação e repouso. 

Conforme referido ao longo do presente Estudo de Impacte Ambiental o sistema de rega que irá 

beneficiar grande parte da área do Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura será âmbito de 

um Projecto e Estudo de Avaliação separado. 
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11. LACUNAS DE INFORMAÇÃO 

Face à natureza do projecto, e tendo em consideração que a maioria das lacunas foi colmatada 

pela bibliografia, considera-se que de acordo com a análise efectuada, os objectivos primordiais do 

Estudo de Impacte Ambiental foram atingidos, não tendo sido registadas lacunas de conhecimento 

que possam interferir de forma relevante com a validade das conclusões alcançadas. Assim, 

assume-se o presente estudo como um instrumento válido de apoio à tomada de decisão sobre o 

Projecto do Emparcelamento dos Coutos de Moura. 

Como lacuna de conhecimento há a referir a visibilidade do solo reduzida ou nula em amplas 

parcelas de terreno, situação que constitui um impeditivo para que se considere a prospecção 

arqueológica como tendo sido realizada de modo inteiramente satisfatório. Tal advém da ocupação do 

solo na data da sua execução (como por exemplo; terrenos cultivados, searas, denso coberto 

herbáceo. Perante tal é prudente considerar que podem existir na área de incidência do Projecto 

vestígios arqueológicos que não foram detectados no âmbito dos trabalhos de campo. Lacuna esta 

que se pretende minimizar mediante o acompanhamento arqueológico integral dos trabalhos de 

construção inerentes ao Projecto. 
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12. CONCLUSÕES 

O Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura insere-se numa zona que apresenta 

limitações estruturais e infra-estruturais, que condicionam seriamente a rentabilidade e 

competitividade da actividade agrícola e, simultaneamente, afectando a protecção e preservação dos 

valores ambientais. 

São de salientar as seguintes características da área de estudo: 

− A estrutura da propriedade caracteriza-se essencialmente por uma dispersão de prédios 

significativa (n.º 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; 

− 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 efectuam qualquer tipo de intervenção 

cultural nos seus olivais. 

O presente projecto possui três sectores de actuação: reorganização predial, infra-estruturas (rede 

de caminhos e drenagem) e reconversão do olival. Salienta-se, mais uma vez que, o desenvolvimento 

a rede de rega que irá beneficiar parte da área de Emparcelamento será âmbito de um projecto de 

execução e estudo de avaliação posterior. Pelo atrás mencionado, não foi âmbito do presente Estudo 

de Impacte Ambiental a avaliação de impactes resultante do sistema de regadio a implementar em 

parte da área de Emparcelamento. 

Assim, as acções a desenvolver pelo presente estudo consistem fundamentalmente na 

reorganização predial, na melhoria das redes de caminhos agrícolas e drenagem e na reconversão do 

olival tradicional em olival intensivo. Estas obras serão faseadas, repartidas por 27 meses, sendo que 

a reconversão do olival será repartida por dois anos. O arranque das oliveiras será efectuado nos 

meses de Julho e Agosto, evitando-se o período de reprodução da maioria das espécies presentes na 

área de estudo. 

As obras a executar têm em vista melhorar as condições actuais da actividade agrícola, com o 

objectivo de incrementar os níveis de rentabilidade e, simultaneamente, permitir a introdução de 

medidas melhoradoras de carácter ambiental e social. 

Nos sectores de actividade económica da região, o peso do sector primário é ainda significativo, 

sendo que a produção assenta em explorações de carácter familiar, com a população agrícola de 

baixo nível de instrução e elevado nível etário. Além disso, conforme referido anteriormente, em 

termos de estrutura, essas explorações caracterizam-se por uma dispersão de prédios significativa, 
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por um acentuado nível de fragmentação predial e por uma configuração geométrica, na maioria dos 

casos, muito irregular tipo trapézio. 

Tendo em consideração as intervenções a efectuar pelo projecto ao nível das infra-estruturas 

lineares (rede de caminhos agrícolas e linhas de água da rede de drenagem), foi fundamental efectuar 

uma análise ambiental preliminar, a qual contribuiu significativamente para a minimização dos 

impactes pois permitiu, desde logo, considerar os ajustes no projecto que se revelaram necessários. 

Este modo de actuação conjunta entre as equipas do Projecto e do EIA permite uma minimização 

significativa dos impactes, fundamentalmente no que diz respeito à salvaguarda do património 

arqueológico. 

Assim, iniciou-se o presente estudo por uma análise ambiental preliminar à zona de implantação do 

projecto, tendo como objectivo fundamental identificar numa fase prematura situações que pudessem 

de certa forma condicionar o projecto. A análise efectuada incidiu, conforme referido, 

fundamentalmente sobre a caracterização do património histórico-cultural (sobre os dados obtidos na 

prospecção da área de emparcelamento efectuada aquando do estudo prévio), uma vez que é um dos 

factores ambiental mais susceptível de ser afectado pela implementação das infra-estruturas 

previstas. 

Em complemento, foi ainda efectuada a análise do projecto tendo em consideração o seu 

enquadramento nos Instrumentos de Planeamento e Gestão Territorial que abrangem a área de 

incidência do projecto. Esta análise preliminar foi ainda complementada com um reconhecimento geral 

a toda a área de estudo, com vista a identificar potenciais zonas ecologicamente sensíveis a 

salvaguardar, e ainda para avaliação das linhas de água que atravessam a área do Projecto de 

Emparcelamento dos Coutos de Moura. 

O aspecto positivo mais marcante da implementação do projecto centra-se ao nível da sócio-

economia, tendo como resultado previsto um aumento significativo dos rendimentos dos empresários 

agrícolas, com todas as vantagens que daí decorrem. 

Assim, de acordo com a análise realizada, constata-se que este projecto se reveste de especial 

importância a nível local uma vez que vem dar um forte contributo para o desenvolvimento agrícola da 

região, pela dinamização de um sector que tem vindo a sofrer um declínio ao longo dos anos, 

sobretudo nos terrenos a serem beneficiados pela reconversão do Olival tradicional em Olival 

intensivo. 

A execução das obras previstas trará consigo alguns aspectos negativos relacionados, 

principalmente, com os recursos hídricos, qualidade do ar, ruído, resíduos, paisagem, fauna, flora e 

habitats, sendo que a fase de maior impacte é a de construção, devido fundamentalmente à 

necessidade de movimentação geral de terras para execução das várias obras previstas, bem como o 

incómodo causado pelo movimento de máquinas e veículos pesados afectos às obras. 



 

T60212-VOL1-REL-R1.doc CONCLUSÕES 431 

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A. 

PROJECTO DE EMPARCELAMENTO DOS COUTOS DE MOURA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 1 – RELATÓRIO 

No que respeita à fauna é de esperar que a implementação do projecto na fase de construção 

promova o afastamento das espécies que utilizam a área de incidência do projecto como área de 

alimentação, repouso ou reprodução, e, possivelmente, um aumento dos níveis de mortalidade 

individual de espécies com menor mobilidade. Na prática poderá resultar no 

afastamento/desaparecimento destas espécies da área de estudo resultando num impacte negativo 

mas temporário e reversível. 

No que diz respeito à paisagem, apesar de estarmos perante uma paisagem monótona, a presença 

de oliveiras de antiguidade apreciável conferem à paisagem um valor cénico acrescido, o que, ao 

serem substituídas por olival intensivo são expectáveis impactes negativos com alguma relevância. 

Os impactes na componente de flora e vegetação gerados pela reorganização territorial prevista, 

embora negativos são pouco significativos e de magnitude reduzida, dada a ausência de valores 

botânicos relevantes para a conservação da natureza e a não afectação de habitats naturais 

classificados pelas acções de reperfilamento da rede de drenagem. 

Os impactes causados na flora e vegetação são reduzidos, dada a ausência de valores naturais 

afectados relevantes do ponto de vista da conservação da natureza, e não existirem espécies de flora 

rara, protegida ou ameaça que requeiram medidas especiais de protecção. 

No que diz respeito aos restantes factores ambientais sobre os quais incidiu a análise ambiental, 

considera-se que não existem valores/aspectos relevantes que possam inviabilizar o projecto.   

Em síntese, embora seja na fase de construção que os impactes negativos serão maiores, este 

período é relativamente curto e, se forem aplicadas correctamente as medidas de minimização em 

ligação com a adequada implementação do Sistema de Gestão Ambiental, os impactes expectáveis, 

que estão muito dependentes do adequado comportamento dos intervenientes responsáveis pela 

execução das obras, serão em grande parte reduzidos. 

Na fase de exploração, os impactes negativos associados ao projecto têm origem 

fundamentalmente na actividade agrícola, que apesar de já se desenvolver, continuará, no entanto em 

moldes mais intensivos. A implementação de práticas e técnicas culturais correctas permitem 

minimizar esses efeitos negativos, aspecto muito dependente do comportamento dos agricultores.  

Por último refere-se que os estudos desenvolvidos permitem fundamentar a decisão sobre a 

viabilidade do Projecto de Emparcelamento dos Coutos de Moura, admitindo-se que o nível de 

conhecimento transposto para o EIA é suficiente para garantir a fiabilidade da avaliação de impactes 

efectuada sobre o projecto em análise. 
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