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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

Projeto de Execução do Emparcelamento Rural Integrado (PERI) de Azinhaga, Golegã e Riachos.  

O PERI de Azinhaga, Golegã e Riachos integra um conjunto de soluções a implementar que abrange 

três áreas de atuação principais: reorganização predial; infraestruturas; e melhoramentos fundiários e 

requalificação ambiental e paisagística. Por abranger uma área superior a 500 ha e estar incluindo 

parcialmente uma área sensível, encontra-se sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), conforme 

definido na alínea a) do n.º 1, Anexo II, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 

O proponente do Projeto é a AGROTEJO - União Agrícola do Norte do Vale do Tejo, associação 

representativa dos agricultores da região, tendo o EIA sido desenvolvido pelas empresas Matos, 

Fonseca & Associados, Estudos e Projectos Lda. e SYSTERRA – Engenharia e Gestão, Lda. 

A entidade licenciadora do Projeto é a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) 

do Ministério da Agricultura e do Mar. 

Neste Resumo Não Técnico apresentam-se, sumariamente, os resultados dos estudos realizados. Para 

obtenção de informações mais detalhadas e/ou pormenorizadas deverá ser consultado o Relatório 

Técnico do EIA. 

2 LOCALIZAÇÃO 

O Projeto situa-se nos concelhos da Golegã (abrangendo as freguesias de Azinhaga e Golegã) e de 

Torres Novas (abrangendo a freguesia de Riachos e, também, a união de freguesias de Brogueira, 

Parceiros da Igreja e Alcorochel e a união de freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago). 

O perímetro de emparcelamento, que abrange uma área de 5 932 ha, insere-se na planície aluvionar 

do rio Tejo - designada por Lezíria do Tejo -, correspondendo à vasta área agrícola que se prolonga 

desde o Arripiado até Vila Franca de Xira, em ambas as margens do rio; a restante área encontra-se 

inserida no vale do rio Almonda, afluente direto do Tejo na sua margem direita (vd. Desenho 1). 

Importa destacar que a área de estudo inclui a Reserva Natural do Paul do Boquilobo (RNPB), a qual 

ocupa uma área total de 554 ha, situando-se no limite poente do perímetro de emparcelamento. 
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3 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A atividade agrícola que se pratica na área de estudo está atualmente a ser afetada por um conjunto 

de vicissitudes de índole estrutural que ameaçam a sua viabilidade e sustentabilidade, tanto técnico-

económica como ambiental, pelo que a concretização do Projeto de Emparcelamento Rural Integrado 

de Azinhaga, Golegã e Riachos contribuirá determinantemente para a minimização da maior parte 

destes problemas. A AGROTEJO, ao promover a concretização deste empreendimento, pretende obter 

um conjunto de resultados que apoiem a prossecução desta importante atividade produtiva na região, 

dos quais se destacam: 

� Introduzir fatores de racionalização, valorização e competitividade na atividade agrícola, 

tornando-a, desse modo, económica e socialmente mais atrativa e criando, assim, condições 

que permitam a fixação de uma maior força de trabalho, principalmente mais jovem e 

dinâmica; 

� Promover o ordenamento do 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; 

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

através da reorganização da estrutura da propriedade e da implementação de uma 

adequada rede de infraestruturas rurais; 

� Promover a racionalização dos sistemas de produção atuais, introduzindo ao mesmo tempo 

uma maior capacidade de adaptação tecnológica das explorações agrícolas a diferentes 

realidades de política agrícola e de mercados; 

� Garantir a preservação e uma adequada gestão dos valores ambientais e paisagísticos 

existentes. 

4 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

As componentes de Projeto correspondem às áreas de atuação que, no seu conjunto, constituem o PERI e 

que se traduzem nos vários projetos de execução que serão concretizados na fase de realização das 

obras. Integram intervenções ao nível da implantação da nova estrutura predial, bem como, ao nível 

das infraestruturas e melhoramentos fundiários de carácter coletivo (vd. Desenho 2) 
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As três áreas de atuação principais, as quais, por sua vez, englobam um conjunto integrado de ações, 

são:  

� Reorganização predial 

� Reorganização da estrutura predial (traçado de novos lotes). 

� Infraestruturas 

� Melhoria da rede de caminhos agrícolas; 

� Melhoria da rede de enxugo e drenagem; 

� Reforço e manutenção das estruturas de controlo de cheias. 

� Melhoramentos fundiários e requalificação ambiental e paisagística 

� Reordenamento das captações de água para rega; 

� Reorganização da rede de distribuição de energia elétrica; 

� Sistematização de terrenos; 

� Recuperação e integração paisagística de infraestruturas. 

Estas ações visam eliminar ou minimizar as deficiências estruturais e infraestruturais que afetam a área 

do perímetro de emparcelamento, com consequências particularmente incidentes sobre a atividade 

agrícola. 

4.1 REORGANIZAÇÃO PREDIAL 

Esta componente do PERI de Azinhaga, Golegã e Riachos integra o delineamento de todos os trabalhos 

a efetuar com vista à implantação da nova estrutura predial. É naturalmente a componente fulcral do 

presente Projeto, visando 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. Outro fator que esta componente pretende corrigir diz respeito à 

configuração geométrica dos prédios rústicos, com particular incidência na zona central da área 

estudada, pois apresentam formas desadequadas expressas em índices demasiado elevados da 

proporção largura/comprimento (chegando a atingir valores da ordem de 1/100). 
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Como resultado, a reorganização da propriedade incide sobre uma parte da área total do perímetro 

de emparcelamento, correspondendo a cerca de 3 800 ha, ou seja, 64% da área total, abrangendo 

1508 prédios rústicos. 

Outro aspeto relevante na reorganização predial consistiu na constituição da reserva de terras do PERI 

de Azinhaga, Golegã e Riachos. A aquisição dos terrenos que integram a reserva de terras foi da 

responsabilidade do ex-IDRHa/atual DGADR, tendo-se verificado uma significativa adesão por parte 

dos proprietários interessados em vender.  

4.2 INFRAESTRUTURAS 

4.2.1 Projeto de execução da rede de caminhos agrícolas 

As ações de projeto no âmbito do melhoramento da rede de caminhos agrícolas contemplam a 

intervenção sobre 77 caminhos, totalizando uma extensão de 65.524 m. Genericamente, consideram-se 

4 categorias de caminhos: 

� Caminho Rural (de ligação) que ligam a área de Projeto aos aglomerados populacionais 

(lugares, aldeias, vilas), a concentrações de centros de lavoura e/ou unidades 

transformadoras de produtos agrícolas. São construídos com todas as camadas de fundação 

(estabilização do fundo da caixa, sub-base, base e camada de desgaste) e o pavimento é 

estabilizado, com betão betuminoso ou com pavimento rígido; 

� Caminho Agrícola Principal com características idênticas aos anteriores e que garantem a 

penetração no perímetro, garantindo a distribuição ou aglutinação de tráfego entre os 

caminhos rurais e os caminhos de acesso às parcelas agrícolas; podem servir múltiplos fins - 

agrícolas, habitacionais, outros; 

� Caminho Agrícola Secundário de distribuição ou aglutinação de tráfego, normalmente 

ligados a caminhos agrícolas principais, garantindo o acesso dentro das zonas agrícolas do 

perímetro. Estes caminhos, para além da estabilização do fundo da caixa, deverão ser 

construídos com uma camada de sub-base, para melhoria da fundação, e camada de base 

e desgaste em granulometria extensa, com dimensionamento adequado em relação ao 

tráfego agrícola mais comum na região; 

� Caminho Agrícola Terciário de serventia a uma parcela ou conjunto de parcelas incluídas 

em determinadas zonas agrícolas do perímetro, normalmente com vista à eliminação de 

situações pontuais de falta de acesso (prédios encravados). 
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4.2.2 Projeto de limpeza do rio Almonda 

Esta componente de Projeto resulta do reconhecimento do papel do rio Almonda como coletor principal 

do sistema de enxugo e drenagem, constituindo o emissário da maior parte das afluências geradas no 

perímetro, assim como das escorrências provenientes das zonas mais elevadas, tanto a partir das 

pequenas bacias incluídas na área de estudo, como a partir das restantes bacias hidrográficas situadas 

a norte desta. 

Basicamente, esta intervenção visa melhorar as condições de escoamento do rio Almonda, em especial 

no troço compreendido na área de Projeto, cuja secção de vazão, para além de evidenciar um 

acentuado assoreamento, se encontra atualmente condicionada devido à abundante acumulação de 

vegetação arbóreo-arbustiva espontânea e, também, de detritos de origem diversa. Tal facto limita a 

capacidade de escoamento do leito do rio, potenciando a ocorrência e magnitude de situações de 

transbordo e rombos nas margens durante os períodos do ano de maior pluviosidade, quando o caudal 

e a velocidade de escoamento se tornam bastante elevados, com naturais consequências negativas 

sobre os terrenos agrícolas adjacentes: para além da considerável erosão dos solos férteis nas zonas 

de maior corrente de água e da deposição de volumes consideráveis de materiais inertes sobre a 

camada arável em zonas mais afastadas, os períodos alargados de inundação dos campos agrícolas 

provocam grandes constrangimentos nas operações culturais. 

4.2.3 Projeto de execução da rede de enxugo e drenagem 

O objetivo fundamental do novo sistema de enxugo e drenagem proposto consiste no rápido 

escoamento, em direção à parte terminal do rio Almonda, antes do ponto de descarga no rio Tejo, da 

maior parte da água de drenagem proveniente essencialmente das zonas envolventes situadas a norte 

do perímetro, bem como daquela que se concentra na área de estudo durante os períodos de 

pluviosidade mais elevada e após a ocorrência de cheias; esta necessidade de intensificar a drenagem 

tem particular incidência na Primavera, quando se inicia a época de amanhos culturais e de realização 

das sementeiras, havendo, ao mesmo tempo, a preocupação de não comprometer o abastecimento de 

água ao Paul do Boquilobo que necessita, nesta altura, de proceder ao encaixe de água em 

quantidade suficiente para manter o plano hídrico a um nível adequado para fazer face ao período 

estival. 

Prevê-se a execução de 11 novas valas de enxugo e drenagem (que totalizam cerca de 10,6 km de 

extensão), a regularização de 3 valas existentes (com cerca de 2,3 km), a limpeza das restantes 

(perfazendo cerca de 15,3 km) e, ainda, a eliminação de 4 valas/troços que totalizam 0,9 km de 

extensão. 
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4.3 MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS DE CARÁCTER COLETIVO 

4.3.1 Projeto de execução da sistematização de terrenos 

A sistematização de terrenos que se prevê efetuar consiste na execução da regularização ou 

nivelamento de terrenos (escavação/aterro), em determinadas zonas do perímetro cuja orografia se 

apresenta em depressão, onde se verifica atualmente a acumulação excessiva e prolongada de água 

nos terrenos agrícolas (especialmente durante o período primaveril), abrangendo áreas significativas 

(designadas por alvercas). Estas intervenções complementam, de certa forma, as intervenções ao nível 

da rede de enxugo e drenagem, contribuindo para a minimização dos problemas que atualmente se 

fazem sentir nestas zonas de cultivo. 

As intervenções preconizadas pretendem, assim, promover o alargamento do período de sazão dos 

terrenos abrangidos pelas Alvercas da Requeixada, Pereira e Coutada, os quais chegam mesmo a ficar 

incultos em anos mais chuvosos pela impossibilidade de realizar os amanhos culturais e as sementeiras 

em tempo oportuno. 

Optou-se pela realização destas operações de nivelamento naquelas zonas por não se considerar 

adequado adotar outro tipo de soluções técnicas, tais como a abertura de valas e/ou a instalação de 

drenagem subterrânea. 

Esta operação de sistematização de terrenos irá incidir sobre 4 áreas de intervenção, as quais, por sua 

vez, se subdividem em zonas distintas, totalizando uma área de 78,4 ha. Os movimentos de terras a 

efetuar envolvem 39.549 m3 de escavação e 84.571 m3 de aterro, o que, em termos de balanço, 

significa que será necessário obter cerca de 45.000 m3 de terra para satisfazer o aterro; esta deverá 

provir da escavação a efetuar no âmbito das obras da rede de enxugo e drenagem. 

4.3.2 Projeto de remodelação da rede de captações de água 

subterrânea para rega 

Da confrontação entre a atual rede de furos e a futura estrutura predial, assim como da posterior 

validação junto dos agricultores, resultou o plano geral da intervenção que contempla a manutenção de 

669 captações existentes, a abertura de 172 novas captações e a selagem de 401 captações. 

Comparando o número de captações atuais (1070) com número total de captações da rede proposta 

(840), espera-se obter uma redução de 21% com a implementação do Projeto. 

Um aspeto particular desta componente prende-se com o destino a dar às captações que vão ser 

desativadas, garantindo-se o seu adequado encerramento e selagem. 
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4.3.3 Projeto de remodelação das redes de baixa e média tensão 

Esta intervenção visa proceder à reestruturação/redimensionamento dos diversos sistemas de 

infraestruturas de abastecimento de energia elétrica, nos vários níveis de tensão. 

A localização das baixadas está diretamente relacionada com a localização destas captações. Assim, 

ao efetuar a redistribuição de uma parte das captações existentes na área estudada - decorrente, 

como se viu, da reorganização predial -, será forçoso que se introduzam as correspondentes alterações 

na rede de distribuição da energia elétrica que abastece os equipamentos de bombagem associados. 

Outro motivo para a realização desta intervenção resulta das alterações que se irão operar na rede 

de caminhos agrícolas, em particular no que respeita aos caminhos a eliminar, pois, como se viu, a 

implantação de grande parte das infraestruturas de abastecimento de energia elétrica 

(designadamente, baixadas), assim como o correspondente traçado da rede, desenvolve-se ao longo 

destes caminhos. 

4.4 REVALORIZAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA 

Esta componente de intervenção consiste na plantação de árvores ao longo de algumas infraestruturas 

e, também, no reforço da vegetação ripícola existente na maracha do rio Tejo visando incrementar o 

valor ambiental e paisagístico da área de Projeto e, ao mesmo tempo, promover a interligação entre 

as áreas agrícolas e as zonas limítrofes de grande riqueza ambiental, especialmente a RNPB e outras 

zonas de vegetação ripícola. 

Um dos principais aspetos considerados no delineamento deste tipo de intervenções foi a definição das 

zonas e locais mais adequados para a realização destas intervenções, visando evitar, tanto quanto 

possível, situações de “conflito” com o normal desenrolar das atividades agrícolas e, também, situações 

em que as “estruturas verdes” a implantar possam vir a promover prejuízos sobre os terrenos agrícolas 

quando ocorrem situações de cheia. 

A implantação dos elementos arbóreos irá concentrar-se preferencialmente na zona do perímetro onde, 

verificando-se uma maior homogeneidade nos padrões de ocupação do espaço (predominantemente 

agrícola), há uma menor incidência de ocorrência de cheias ou, havendo uma ocorrência ocasional 

destas, a velocidade das águas que submergem os terrenos é mais reduzida, procedendo-se o 

escoamento superficial em regime laminar. Estas condições encontram-se fundamentalmente na zona 

central da área de estudo, mais concretamente nas zonas da Coutada, Pereira e Requeixada. 
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Além disso, estas zonas situam-se nas imediações da RNPB que, constituindo sistemas antrópicos de 

carácter agrícola, são frequentados pelas comunidades faunísticas típicas desta região (em particular, 

avifauna). Estes agro-sistemas contribuem, assim, para a diversidade e sustentabilidade destas 

comunidades, que encontram nestes habitats locais de alimentação, refúgio e reprodução. A 

implantação de “estruturas verdes” nestas zonas irá, por um lado, consubstanciar esta funcionalidade de 

suporte à fauna local, constituindo, por outro lado, corredores que poderão promover a sua expansão, 

dada a conectividade entre os diversos locais destes ecossistemas que fica, desta forma, reforçada. 

Resumidamente, promover-se-á o adensamento da galeria de árvores existente na berma de caminhos 

e da galeria ripícola existente nas margens de valas, perfazendo aproximadamente 11,2 km e 3,4 km, 

respetivamente, bem como a plantação de cerca de 5 Km de vegetação ripícola nas margens de vala 

a construir; no caso da beneficiação da maracha do rio Tejo, prevê-se intervir numa extensão de cerca 

de 8 km. 

4.5 ACÇÕES SUSCEPTÍVEIS DE GERAR IMPACTES AMBIENTAIS 

As principais atividades da fase de construção suscetíveis de gerar impactes ambientais prendem-se 

com: 

� As obras associadas à reorganização da estrutura predial, nomeadamente: 

� Obras de demarcação de novos prédios no terreno consistindo no arranque dos marcos de 

propriedade existentes e colocação de novos marcos (3800). 

� As obras de melhoria da rede de caminhos agrícolas, nomeadamente: 

� Obras de melhoria de caminhos existentes (numa extensão de 14.057 m); 

� Obras de construção de novos caminhos (numa extensão de 39.650 m); 

� Obras de eliminação de determinados caminhos que deixarão de ser necessários após a 

reorganização da estrutura predial (numa extensão de 11.733 m); 

� Obras de construção de obras de arte (passagens hidráulicas, estruturas de entrada/saída 

de aquedutos, valetas, pontões e serventias). 

� As obras de limpeza de um troço do rio Almonda (numa extensão de 5,0 Km), 

nomeadamente: 

� Poda e corte de arbustos que estejam a dificultar ou a obstruir o leito do rio; 
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� Remoção de material vegetal (por exemplo, árvores mortas) e outros resíduos acumulados 

no leito do rio; 

� As obras de melhoria da rede de enxugo e drenagem, nomeadamente: 

�  Obras de limpeza e reperfilamento de valas existentes (numa extensão de 15,3 Km e 2,3 

Km, respetivamente); 

�  Obras de abertura de novas valas (numa extensão de 10,6 Km); 

�  Obras de eliminação de valas/troços de valas existentes (numa extensão de 0,9 Km);  

� Obras de instalação de comportas verticais; 

� Obras de instalação de válvulas de maré; 

� Obras d construção de obras de arte (estruturas de entrada/saída de aquedutos). 

� As obras de sistematização de terrenos, nomeadamente: 

� Obras de regularização ou nivelamento de terrenos na Alverca da Requeixada (numa área 

de 30,8 ha); 

� Obras de regularização ou nivelamento de terrenos na Alverca da Pereira (numa área de 

21,0 ha); 

� Obras de regularização ou nivelamento de terrenos na Alverca da Coutada (numa área de 

25,0 ha); 

� Obras de regularização ou nivelamento de terrenos na Alverca do Campo (numa área de 

0,2 ha); 

� As obras de remodelação de captações de água subterrânea para rega, em consequência da 

remodelação predial, nomeadamente: 

� Obras de abertura de novas captações (172); 

� Obras de encerramento e selagem de captações existentes (401). 
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� As obras de remodelação das redes de baixa e média tensão, acompanhando a 

remodelação de captações de água subterrânea, nomeadamente: 

� Obras de instalação de novas baixadas (185); 

� Obras de desmontagem de baixadas existentes (245); 

� Obras de instalação de linha de baixa tensão (numa extensão de 16,2 Km); 

� Obras de desmontagem de linha de baixa tensão (numa extensão de 8,0 Km); 

� Obras de instalação/desmontagem/deslocamento de Postos de Transformação (8/1/1). 

� As obras de valorização e integração paisagística de algumas das infraestruturas 

abrangidas, nomeadamente: 

� Obras de adensamento da galeria de árvores na berma de caminhos e da galeria ripícola 

nas margens de valas existentes (numa extensão de 11,2 Km e 3,4 Km, respetivamente); 

� Obras de plantação de vegetação ripícola nas margens de valas a construir (numa 

extensão de 4,9 Km); 

� Obras de valorização e recuperação da maracha do Tejo (numa extensão de 8,0 Km). 

Na fase de exploração, as ações de projeto não deverão gerar impactes ambientais de natureza 

distinta daqueles que atualmente se fazem sentir na área de estudo, em resultado do predomínio da 

atividade agrícola na região. De facto, esta atividade irá continuar a ser predominante, considerando-

se que alguns dos impactes negativos que poderá gerar deverão ser minimizados através da 

implementação do Projeto. 

Alguns dos principais impactes associados à fase de exploração estarão relacionados com o solo e 

respetiva aptidão agrícola, assim como com os recursos hídricos (em particular, os subterrâneos). Dando 

particular atenção à aplicação dos produtos utilizados na agricultura, designadamente os fertilizantes, 

já hoje em dia se fazem sentir condicionalismos que visam diminuir os riscos de poluição daqueles 

recursos. A implementação do Projeto, na fase de exploração, tenderá a potenciar os efeitos positivos 

desses condicionalismos. 

Serão também relevantes os impactes na socio economia da região e na qualidade de vida das 

poluções locais que as ações de projeto deverão ter nesta fase em prol da eficiência, rentabilidade e 

sustentabilidade da atividade agrícola. 
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5 CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO AMBIENTE NA ÁREA DE 
INTERVENÇÃO DO PROJETO 

O clima da região onde se insere o Projeto, caracteriza-se como sendo sul-mediterrânico temperado, 

sub-húmido (nos concelhos de confluência com o Alentejo, mais secos e quentes) a húmido (nos concelhos 

da zona norte desta região). Nesta região, o verão é habitualmente quente e seco, com temperaturas 

absolutas diárias que chegam a atingir valores superiores a 40º C nos meses mais quentes, ou seja julho 

e agosto, registando-se igualmente uma muito baixa ocorrência de precipitação; nestes meses, as 

máximas e mínimas médias diárias são da ordem dos 31ºC e 16ºC, respetivamente. Isto tem origem nas 

altas pressões subtropicais que nesta estação se deslocam para norte, influenciando o clima da região. 

O Inverno, por sua vez, é relativamente frio e chuvoso, em que os meses mais frios (dezembro, janeiro e 

fevereiro) registam temperaturas médias diárias de cerca de 10ºC, chegando a atingir os - 3ºC, em 

valores absolutos, embora esporadicamente. 

Do ponto de vista geomorfológico, o relevo encontra-se influenciado pela atividade erosiva do Tejo, 

tratando-se de uma extensa superfície aplanada levemente inclinada para o rio. A geologia, a área 

abrangida pelo Projeto localiza-se no limite norte do sistema aquífero designado por “Aluviões do 

Tejo”, tendo como suporte um conjunto de depósitos fluviais recentes originados pela diminuição da 

capacidade de carga do rio Tejo e que se instalaram numa depressão, denominada por Bacia Terciária 

do Tejo. 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais, na área de estudo, estão presentes duas massas de água: 

Rio Almonda e rio Tejo. Nas margens do rio Almonda, situa-se a Reserva Natural do Paul do Boquilobo, 

integrada na lista de Zona Húmidas de Importância Internacional da Convenção de Ramsar. 

Na qualidade da água, as principais pressões identificadas, são a agricultura e as cargas urbanas. As 

cargas tópicas de poluição são claramente superiores, essencialmente no que diz respeito ao fósforo e 

azoto. Quanto às cargas poluentes de origem difusa, a principal origem é a agricultura. 

A agricultura intensiva de regadio que caracteriza esta zona, por recorrer significativamente ao uso de 

fertilizantes. Poderá ter especial importância na poluição das águas, nomeadamente ao nível dos 

nitratos (normalmente lixiviados pela rega) e dos fosfatos (associados sobretudo à erosão da camada 

superficial dos solos). 

Os solos mais representativos da área de estudo são constituídos por uma espessa série de argilas e 

arenitos do Miocénio superior, arenitos e conglomerados do Pliocénio, depósitos de terraços fluviais e 

na camada superior por aluviões modernos do Holocénio. 
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A ocupação do solo é marcada pelo predomínio das zonas agrícolas resultante da forte vocação 

agrícola que caracteriza esta região; em oposição, as zonas florestais e seminaturais apresentam uma 

representatividade acentuadamente reduzida. 

Destaca-se ainda a relativa expressão das zonas artificializadas e das zonas húmidas, sendo que, esta 

última, deriva fundamentalmente da área ocupada pela RNPB, tendo especial influência a zona de 

proteção integral desta reserva (localizada junto ao limite poente da área de estudo). 

Em termos do ordenamento do território, encontram-se em vigor, para a área de estudo, o Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo do Ribatejo (PROT – OVT), no domínio 

florestal o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Ribatejo (PROF RIBATEJO), no domínio dos 

recursos hídricos, o Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Tejo e o Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (RH5) – PGBH do Tejo, no domínio da 

conservação da natureza, o Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Paul do Boquilobo (PORNPB) e, ao 

nível municipal, os Planos Diretores Municipais de Torres Novas e Golegã.  

Relativamente às condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, na área de estudo, 

identificam-se espaços integrados em Reserva Ecológica Nacional, em Reserva Agrícola Nacional, em 

domínio público hídrico. A área de estudo é atravessada por estradas regionais e nacionais e por 

diversos e caminhos rurais. 

Ao nível da ecologia, considera-se que a vegetação natural da região consistia em ambiente terrestre 

por sobreiral, enquanto os sapais, juncais, tamargais, salgueirais, ulmais e freixiais se desenvolviam 

associados aos ecossistemas ribeirinhos. Atualmente, estas formações vegetais são apenas encontradas 

em agrupamentos vestigiais e, em muitos casos, formando unidades muito degradadas. A sua existência 

ou mesmo os vestígios de uma eventual regeneração apresentam importância ecológica e mesmo 

conservacionista. 

Em ambiente terrestre, dos antigos sobreirais pouco resta da sua estrutura original, apenas é possível 

encontrar áreas de montado. A restante área encontra-se colonizada por povoamentos florestais 

(pinhais e eucaliptais) ou por áreas urbanas. Nas áreas de baixa, correspondentes aos solos 

aluvionares, os salgueirais deram lugar a vastas áreas agrícolas. Esta ação foi-se intensificando ao 

longo do tempo, adequando culturas ou transformando a zona húmida num ambiente mais terrestre 

(diques, canais e valas), tendo perdido o seu carácter natural. O abandono ou a menor afetação de 

algumas áreas propiciou a criação de condições de habitabilidade que aos poucos foi colonizada por 

vegetação higrófita, assumindo no extremo oeste da área de estudo algum significado. Com cerca de 

554 ha, esta área mais inóspita, tornou-se no maior ecossistema aquático de características lênticas 
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existente em águas interiores portuguesas, onde a reconhecida diversidade e abundancia de aves que 

se tem vindo a instalar lhe atribui a classificação, desde Junho de 1980, de Reserva Natural (Reserva 

Natural do Paul do Boquilobo). 

A importância da RNPB na área de estudo prende-se principalmente com a componente avifaunística, 

sendo este o grupo com mais abundante e de maior valor para a conservação. 

Pela análise dos dados resultantes da amostragem, verifica-se que a generalidade das espécies 

inventariadas não se encontram ameaçadas. Algumas das espécies listadas, segundo a legislação 

nacional e internacional, apresentam algum interesse conservacionista. Nos trabalhos realizados, das 

espécies observadas destaque para duas espécies de aves: o corvo (Corvus corax) pelo seu estatuto 

Quase Ameaçado (NT) e o íbis-preto (Plegadis falcinellus) pelo seu estatuto Regionalmente Extinto (RE). 

De notar que esta última espécie tem aumentado o número de indivíduos registados, quer como 

invernante quer como reprodutor, sendo a RNPB um dos locais desses registos. 

A área de estudo é caracterizada por uma paisagem onde a agricultura intensiva e especializada 

apresenta um padrão geométrico constituído pelas parcelas, devido às valas e caminhos, reforçado 

pelos alinhamentos arbóreos. As culturas são variadas, sendo comum duas culturas anuais. Apresenta 

uma variedade cromática, dominada pelos verdes e ocres.  

As principais áreas urbanas surgem na transição da lezíria para os terrenos grosseiros da charneca. As 

vias tradicionais que ligam as principais áreas urbanas, também se encontram nesta transição, pelo que 

estas áreas se expandiram ao longo delas. 

Do ponto de vista do património construído, arquitetónico e arqueológico, o trabalho de campo 

conduziu à identificação de um conjunto significativo de vestígios arqueológicos, situados especialmente 

na metade norte da área de estudo. Destaque para estação arqueológica das Ruínas Romanas da Villa 

Cardilio, situada no vale do rio Almonda, no extremo norte da área de estudo 

Na área de estudo, a população concentra-se maioritariamente na vila da Golegã, apresentando o 

resto do perímetro de emparcelamento, onde dominam as atividades agrícolas, uma densidade 

populacional muito baixa. O destaque vai, ainda, para os aglomerados de Riachos e Azinhaga que, 

embora não se incluam na área de estudo, ficam localizados nas suas imediações e concentram uma 

parte importante da população diretamente envolvida neste Projeto de Emparcelamento. 

A evolução da estrutura sectorial do emprego na região envolvente da área de estudo é caracterizada 

por uma crescente e continuada importância do sector terciário e por uma progressiva perda de 

importância dos restantes sectores. 
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O sector primário tem, em termos de emprego, uma importância cada vez menor, embora no concelho 

da Golegã e nas respetivas freguesias se observe alguma resistência a esta perda de importância. 

Para além da produção agrícola, o pequeno comércio a retalho, a restauração (tirando partido do 

tipicismo gastronómico local), a construção civil, a pequena indústria e o artesanato constituem as 

principais atividades do tecido produtivo concelhio. 

Quanto à qualidade do ar da área de estudo, a inexistência de emissões poluentes significativas, 

devida à fraca industrialização e à presença de vias de comunicação de curta distância com pouca 

intensidade de tráfego (à exceção da A23 e da Linha Ferroviária do Norte, em conjugação com os 

fatores climáticos (regime de ventos) e de relevo, levam a concluir que a qualidade do ar é boa, o que 

seria de esperar numa zona rural com baixa densidade populacional e uma elevada capacidade de 

dispersão de poluentes. Os possíveis problemas de qualidade do ar registar-se-ão junto das principais 

vias de comunicação.  

O Projeto em estudo localiza-se numa área em que as baixas densidades populacionais e grande 

dispersão de áreas urbanas correspondem a uma baixa atividade ruidosa. As principais fontes que 

condicionam o quadro acústico de referência na área de intervenção do Projeto cingem-se ao ruído 

gerado pelo tráfego rodoviário e tráfego ferroviário. 

Relativamente aos resíduos sólidos urbanos (RSU), nos municípios da área de estudo, a gestão dos 

mesmos é assegurada pelo sistema intermunicipal RESITEJO – Associação de Gestão e Tratamento dos 

Lixos do Médio Tejo. Em 2012 foram encaminhadas para aterro sanitário cerca de 16 879 toneladas 

de resíduos indiferenciados provenientes dos municípios da Golegã (18%) e Torres Novas (82%). 

6 AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS DO PROJETO  

No EIA procuraram-se identificar, prever e avaliar os principais impactes ambientais decorrentes da 

execução das infraestruturas previstas, com o objetivo de poder propor medidas minimizadoras 

daqueles impactes, nomeadamente para as fases de construção e exploração do Projeto.  

Globalmente, os impactes associados ao Projeto em estudo apresentam um quadro francamente 

positivo, centrando-se sobretudo na fase de exploração, manifestando-se a diferentes níveis, quer 

diretamente pelas melhorias induzidas na qualidade da água para rega e nos solos, como mais 

indiretamente pelas consequências socioeconómicas que daí advêm. 
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Durante a fase de construção, ao nível da geologia e hidrogeologia, solos e ocupação do solo, os 

impactes decorrerão das atividades a realizar no âmbito das intervenções a efetuar nos caminhos, nas 

redes de drenagem, nas obras de reforço de estruturas, na reorganização da estrutura predial, no 

reordenamento das captações e na sistematização dos terrenos. Estas intervenções provocarão 

alterações nas características geomorfológicas e eventualmente na qualidade dos recursos hídricos 

subterrâneos, devido à ocorrência de derrames acidentais de óleos e combustíveis de viaturas e 

equipamento em uso na obra ou à descarga de efluentes oriundos do estaleiro. Os impactes na 

geologia e nos aquíferos resultantes destas intervenções poderão classificar-se como potencialmente 

negativos, locais, diretos, imediatos, pouco significativos e prováveis a certos, de magnitude reduzida, 

temporários, reversíveis e minimizáveis.  

A selagem de captações que vierem a ser postas fora de serviço (401 captações) é considerada boa 

prática ambiental, pois impede que estas se transformem em fácil veículo de propagação de 

contaminação com origem à superfície, onde é intensa a atividade agrícola. Os impactes gerados por 

esta prática são positivos, certos, permanentes, de âmbito local e de moderada a elevada magnitude. 

A implementação das redes de drenagem e dos caminhos determinará, necessariamente, trabalhos de 

movimentação de terras. Na perspetiva dos recursos hídricos superficiais e respetiva qualidade da 

água, aumenta a suscetibilidade dos solos à erosão, contribuindo para o arraste de finos pelas águas, 

em resultado das precipitações que vierem a ocorrer, conduzindo a um incremento do teor de sólidos 

em suspensão nas águas superficiais e, em função da sua deposição nos leitos das valas e linhas de 

água, para a criação de obstáculos ao normal escoamento dessas águas. É expectável que esses 

impactes sejam pouco significativos, de magnitude moderada, temporários e reversíveis.  

A degradação da qualidade química das águas superficiais resultante da presença e da circulação 

das viaturas afetas às atividades de construção, irá traduzir-se, sobretudo, em aumento do teor da 

água em hidrocarbonetos e nalguns metais pesados (zinco, cádmio, cobre, crómio e chumbo), com 

impactes indiretos adversos na flora e fauna locais, dada a reduzida biodegradabilidade e o potencial 

de bioacumulação deste tipo de compostos. As intervenções perspetivadas incidirão sobre quase toda a 

área de Projeto, pelo que estes efeitos tenderão a sentir-se na generalidade dos cursos e linhas de 

água mas durante períodos relativamente curtos. Será um impacte negativo, de âmbito local, de 

ocorrência certa, de duração temporária, reversível, imediato, direto e minimizável, pouco significativo 

(na zona afeta à Reserva Natural ao Paul do Boquilobo, poderá assumir um maior significado dado o 

interesse ambiental desta zona) e a sua magnitude, que poderá ser reduzida ou moderada, dependerá 

das condições de manutenção das viaturas e da eficácia do sistema de gestão de óleos usados 

provenientes dessas viaturas. Estes impactes são minimizáveis pela adoção das medidas de minimização 

propostas. 
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Ao nível do ordenamento, durante a fase de construção, as faixas de implantação das infraestruturas 

afetarão de forma permanente áreas de RAN e REN, nomeadamente aquelas ocupadas pela 

construção de novos caminhos e valas. Os impactes resultantes destas intervenções serão negativos, 

devido à perda efetiva de área RAN, sendo os impactes âmbito local, imediatos, diretos, certos e 

irreversíveis. No entanto, serão impactes de reduzida magnitude e pouco significativos, dado que a 

área total das faixas de implantação das novas infraestruturas associadas à rede de caminhos 

agrícolas e à rede de enxugo e drenagem é de 29,38 ha, correspondendo apenas a 0,5% da área 

total do perímetro de emparcelamento.  

Tal como na RAN haverá perda efetiva de área de REN e consequentemente um impacte negativo. Em 

termos de área total, os impactes mais relevantes da construção de valas e caminhos surgem nos 

ecossistemas zonas ameaçadas pelas cheias, leito de cheia e áreas de máxima infiltração. Em termos de 

impacte percentual sobre o ecossistema presente na área em estudo, o maior impacte acontece sobre as 

zonas de risco de erosão. 

Os impactes negativos sobre a flora e vegetação, decorrentes da execução do Projeto em estudo, 

serão sobretudo resultantes da destruição, em fase de construção, da vegetação nas unidades florísticas 

identificadas na área de estudo, nomeadamente no decurso das ações de limpeza do rio Almonda, das 

ações da reformulação das redes de enxugo, de drenagem e viária, bem como da grande 

movimentação de máquinas exigida pelo tipo de obra em causa.  

Importa, também, referir, que nenhuma das intervenções previstas, ao nível da rede de enxugo e de 

drenagem terá qualquer influência negativa, direta ou indireta sobre a área da RNPB ou sobre as 

condições hídricas dessa área protegida. As intervenções previstas permitirão mesmo, em determinadas 

circunstâncias, melhorar as condições hídricas no paul, o que se considera um impacte positivo com 

significado. 

No global os impactes resultantes destas ações são considerados negativos, de magnitude reduzida, 

pouco significativos, certos, temporários, de âmbito local e minimizáveis. 

As intervenções relativas à limpeza do rio Almonda, são dirigidas exclusivamente à remoção dos 

indivíduos que se estabeleceram na área de canal, privilegiando a remoção das espécies alóctones, 

indivíduos mortos e entulhos, que não interferem com a continuidade e complexidade estrutural da 

galeria ripícola existente, não pondo em causa o estado de conservação do rio. Paralelamente está 

ainda contemplado a remoção de todos os restos vegetais e detritos resultantes das operações de 

limpeza dos locais de obra, sendo estes separados de acordo com a sua tipologia e transportados 

para local adequado (compostagem ou aterro sanitário). 
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Com esta intervenção não se espera que venha a haver alterações radicais nas condições ambientais 

atuais (temperatura da água, ensombramento, teor em matéria orgânica e morfologia do leito fluvial), 

sendo expectável a correção de ações de erosão, evitando a degradação de áreas de talude ou dos 

terrenos contíguos ao rio. Por estas razões, são esperados impactes positivos, de magnitude reduzida, 

pouco significativos, certos, temporários, de âmbito local e por se tratar de uma ação que decorre no 

ecossistema sensível, deverão respeitar medidas propostas de minimização. 

Com a construção do Projeto, surgirão alterações na Paisagem que se traduzirão em impactes de 

magnitude e significância diversas. Assim, quer ao nível estrutural, quer ao nível de impacte visual, são 

esperados: impactes diretos numa primeira fase, por imposição de elementos estranhos à paisagem, e 

depois de forma indireta, impactes causados pela destruição de componentes constituintes da paisagem 

que hoje contribuem para a sua harmonia e qualidade visual. 

Refira-se que a construção do Projeto terá uma duração superior a dois anos e será marcada por 

várias frentes de obra, aumentando deste modo a intrusão visual e redução da qualidade visual e 

paisagística em toda a área de estudo. 

A fase de construção é considerada a mais lesiva para o fator ambiental património, uma vez que 

comporta um conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes genericamente 

negativos, definitivos e irreversíveis, uma vez que inviabilizam a conservação de contextos 

arqueológicos no subsolo ou a manutenção de elementos edificados in situ. 

As principais atividades da fase de construção suscetíveis de gerar impactes ambientais prendem-se 

com as ações de desmatação e limpeza do coberto vegetal, de movimentações e modelações do 

terreno, abertura/ remodelação de acessos e valas, movimentação de máquinas e equipamentos, 

instalação de estaleiro, áreas de empréstimo e áreas de depósito de materiais. 

Villa Cardilio corresponde ao Imóvel Classificado situado no perímetro do Projeto, em área de 

intervenção, uma vez que se situa sob novo lote e a zona de proteção é intercetada por caminho 

terciário. Refira-se que a reorganização predial que o Projeto prevê, incide apenas sobre o perímetro 

de proteção de Villa Cardilio, não havendo qualquer tipo de intervenção no interior do sítio 

arqueológico.  

Os restantes imóveis classificados do perímetro de projeto (Igreja Matriz da Golegã / Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição, Pelourinho da Golegã e Casa-Museu Carlos Relvas) situam-se em plena área 

urbana da Golegã, não existindo qualquer probabilidade de afetação direta ou indireta. 
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Para a execução da maioria das obras associadas ao Projeto, sobretudo no caso da construção e 

beneficiação de valas de enxugo e drenagem e das vias de comunicação, está prevista a contratação 

de empresas especializadas que utilizam tecnologia muito mecanizada. No entanto, é previsível a 

criação de postos de trabalho temporários associados à execução das obras, pelo menos às de menor 

grau de mecanização, bem como algum desenvolvimento do comércio local, pelo possível aumento das 

vendas de material de construção civil. Estes impactes, do ponto de vista socioeconómico, poderão ser 

bastante positivos, embora de magnitude reduzida e pouco significativos, principalmente pela 

contratação das referidas empresas. Além disso, são impactes essencialmente locais e temporários. 

Os impactes negativos (pouco significativos) sobre a Qualidade do Ar, verificar-se-ão apenas na fase 

de construção do Projeto e estarão associados sobretudo às emissões de poluentes resultantes dos gases 

de escape.  

Da avaliação dos impactes causados pelo Ruído resulta que, considerando as características da área 

de intervenção, o reduzido número de recetores sensíveis, e a natureza dos trabalhos associados à fase 

de construção, os eventuais impactes acústicos na fase de obra, poderão ser em alguns casos 

significativos, mas localizados, temporários e reversíveis, cessando após a conclusão dos trabalhos.  

Os impactes associados à Gestão de Resíduos ocorrem maioritariamente na fase de construção do 

Projeto. Ao envolver o manuseamento de resíduos perigos, por um lado e por outro um elevado volume 

de resíduos de construção e demolição, os impactes associados a gestão de resíduos na fase de 

construção, são considerados negativos, embora pouco significativos.  

Tal como já referido, é na fase de exploração que se verificam os principais impactes positivos do 

Projeto, manifestando-se a diferentes níveis; os impactes negativos potencialmente ocorrentes 

consideram-se pouco significativos. 

Ao nível da hidrogeologia, as medidas de intervenção preconizadas no Projeto relativas a alterações 

que previsivelmente serão introduzidas nas atividades e práticas agrícolas, em conjunto com as medidas 

de minimização recomendadas e os “programas de ação” estabelecidos legalmente, determinarão 

impactes positivos nos recursos hídricos subterrâneos, significativos, de magnitude elevada, diretos, de 

médio prazo, certos e de âmbito local e regional. 

No que diz respeito ao aspeto quantidade dos recursos hídricos superficiais das linhas de água 

localizadas no perímetro do Emparcelamento Rural Integrado, não se preveem quaisquer impactes 

negativos. Salienta-se que, os mesmos se podem considerar positivos, uma vez que o Projeto em 

questão, ao permitir uma melhor racionalização da gestão da água, conduz a uma diminuição do 

volume de água despendida na rega. A atual fragmentação e dispersão da estrutura da maioria das 
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explorações agrícolas, leva a que o mesmo agricultor utilize simultaneamente mais do que um regadio 

individual, de acordo com a localização geográfica das parcelas que constituem a exploração. A 

reorganização predial das explorações agrícolas terá reflexos na expansão da rega sob pressão 

(principalmente da aspersão) em detrimento da rega por gravidade, permitindo obter uma maior 

eficiência de rega, que se traduz na redução dos volumes de água consumidos por unidade de área. 

Além disso, o reordenamento das captações de água para rega, permite uma redução do número de 

furos por hectare. Apesar destes impactes se fazerem sentir sobretudo ao nível das águas subterrâneas, 

também se vão sentir nas águas superficiais, uma vez que também existem captações de águas 

superficiais que tendencialmente deverão diminuir por via desta otimização. Considera-se, que os 

impactes serão positivos e assumirão uma importância significativa, serão de magnitude elevada, 

influência local, probabilidade certa, duração permanente, reversíveis, diretos e sentidos a longo prazo. 

No que concerne a alterações de ordem geral na qualidade da água nos cursos de água e valas 

afluentes, o aumento da contenção das águas das cheias, nomeadamente pela melhoria da rede de 

enxugo e drenagem dos solos, conduz à redução do afluxo de substâncias perigosas às águas 

superficiais da área de Projeto. Desta forma, prevê-se, nas áreas a beneficiar, condições menos 

favoráveis para a dissolução e/ou lixiviação de resíduos de compostos fitofármacos presentes no solo, 

o que, em paralelo com a adoção generalizada de boas práticas agrícolas, irá contribuir para diminuir, 

a prazo, os riscos de contaminação das águas superficiais por determinadas substâncias perigosas na 

área de Projeto e, em menor grau, no próprio rio Tejo.  

As intervenções ao nível do reforço e manutenção da maracha do Tejo têm bastante relevância porque 

a consolidação da zona de interface entre a maracha e os terrenos agrícolas irá contribuir 

significativamente para a preservação da aptidão agrícola dos solos adjacentes a esta estrutura. De 

facto, estas intervenções destinam-se essencialmente a controlar a eventual erosão provocada pelas 

águas que galgam a maracha (estrutura em enrocamento da sub-base do caminho, enchimento de 

depressões e plantação de salgueiros), bem como a contrariar a eventual deposição de areia, cascalho 

ou outros materiais inertes sobre os terrenos agrícolas situados no trajeto da corrente, afetando o cultivo 

destes terrenos agrícolas. Considera-se que estes impactes são positivos e assumem uma importância 

significativa, de magnitude moderada, influência local, probabilidade certa, duração permanente, 

reversíveis, diretos e sentidos a médio prazo. 

Na fase de exploração, o risco de poluição do solo provocada por agroquímicos, nomeadamente por 

adubos azotados, está salvaguardado devido às restrições impostas pelas regras da Condicionalidade 

e pelo programa de ação associado à Zona Vulnerável do Tejo, sem prejuízo da adoção de medidas 

adicionais. Por isso, a ocorrência de impactes negativos em resultado do uso inadequado deste tipo de 

produtos considera-se pouco provável, pouco significativo, localizado e reversível. 
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No caso específico das operações de sistematização de terrenos, nesta fase de exploração, prevêem-

se efeitos bastante positivos sobre a ocupação do solo nas zonas a intervir pois, ao eliminar as 

condições atuais de encharcamento dos terrenos agrícolas por períodos mais ou menos prolongados – 

fortemente condicionantes para o cultivo destes terrenos -, incrementa-se o seu potencial 

aproveitamento agrícola. 

Ao nível da ecologia, as ações de requalificação integradas no projeto de valorização e integração 

paisagística assumem o seu potencial impacte positivo, de magnitude moderada, significativos, certos, 

permanentes, de âmbito local, e contribuem neste momento para compensar impactes negativos 

inerentes à execução da totalidade do Projeto, nomeadamente os referentes à perda de condições de 

habitabilidade ao longo do novo traçado da rede viária criada. 

A exploração agrícola, designadamente a lavra consiste o fator de afetação mais significativo para o 

património decorrente desta fase, contudo, não se preveem alterações significativas em relação à 

situação de referência, uma vez que os sítios identificados nos impactes já se encontram em terrenos de 

ocupação agrícola. 

Em termos socioeconómicos, além do aumento do rendimento dos agricultores, é importante realçar os 

resultados positivos ao nível da racionalização dos tempos de trabalho e das condições em que este é 

realizado, o que permitirá libertar os agricultores para outro tipo de ocupações e aumentar os seus 

tempos livres. Este facto é relevante para uma maior valorização e dignificação da condição de 

agricultor. Paralelamente verificar-se-á uma redução de circulação de maquinaria agrícola nas 

principais vias da área de estudo, potenciada pela concentração de parcelas afetas a um mesmo 

agricultor, resultantes de reorganização predial.  

A melhoria das condições técnicas e sociais de produção na zona de intervenção poderá contribuir de 

forma decisiva para a fixação de jovens e, desse modo, para a renovação dos ativos agrícolas. Apesar 

da área de estudo não coincidir com a área abrangida pelo conjunto das três freguesias de Azinhaga, 

Golegã e Riachos, pode-se afirmar que a representatividade desta área é considerável a nível 

concelhio, em particular na Golegã, sendo obviamente menor a nível regional.  

Saliente-se ainda, neste contexto, que os impactes resultantes da implementação do Projeto, no que diz 

respeito à melhoria do sector agrícola, serão bastante significativos no âmbito concelhio, embora no 

âmbito regional sejam mais reduzidos. 
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Por outro lado, os melhoramentos na rede viária da zona e na rede de drenagem constituem 

importantes valências associadas ao Projeto com repercussões positivas, não só para os agricultores da 

área de estudo, mas também para a totalidade da população local. De facto, com a 

construção/melhoramento de caminhos principais e secundários, origina-se um efeito positivo ao nível da 

melhoria do tráfego rodoviário local, com melhores facilidades, por exemplo, para o escoamento dos 

produtos agrícolas. Da concretização de todas as ações propostas para o Projeto é, assim, de esperar 

a melhoria das condições socioeconómicas da população de Azinhaga, Golegã e Riachos, o que 

constitui sempre a finalidade de um projeto desta natureza. 

Os principais impactes decorrentes deste Projeto terão lugar na fase de construção sendo, portanto, 

nesta fase, que se concentram também as principais medidas de minimização propostas. Assim, para a 

fase de obra foi proposta a implementação de um Plano de Gestão Ambiental, no qual se encontram 

definidas todas as medidas que deverão ser acauteladas e que minimizam os impactes negativos das 

obras. Estas regras deverão salvaguardar toda a legislação em vigor, quer relativa a aspetos 

ambientais, quer relativa a aspetos de ordenamento, sinalização de rodovias, entre outras que sejam 

relevantes. 

As medidas previstas englobam aspetos diversificados como a prevenção de acidentes ambientais, a 

gestão das frentes de obra e dos estaleiros, a gestão de origens de água e efluentes, a gestão da 

movimentação de terras, a gestão de resíduos e a construção e manutenção de acessos. Trata-se de 

medidas que minimizam efeitos sobre vários aspetos ambientais em simultâneo. 

Está também prevista, ao nível das medidas específicas e das medidas gerais de gestão ambiental de 

obra, a recuperação das áreas afetadas pelas obras.  

7 MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 

Todos os projetos alvo de um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, devem ser 

acompanhados, durante a fase de construção e exploração, de um Programa de Monitorização. Assim, 

as medidas de minimização identificadas deverão ser ajustadas em função dos resultados práticos 

obtidos, podendo algumas ser abandonadas se se evidenciarem como não necessárias e outras 

melhoradas em resultado do programa de monitorização. 

O Programa de Monitorização foi desenvolvido para os descritores para os quais o Estudo de Impacte 

Ambiental determinou essa necessidade, nomeadamente as águas subterrâneas, flora e vegetação e 

fauna. 
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Os objetivos inerentes ao programa de monitorização de águas subterrâneas, através da observação 

de furos existentes, tem em vista identificar as eventuais afetações quer no nível freático, quer da 

respetiva qualidade da água. 

O programa de monitorização de flora e vegetação tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento 

das comunidades florísticas e propor métodos de amostragem e análise que assegurem a qualidade 

dos dados. Este programa pretende, ainda, em caso de deterioração do recurso flora, fornecer 

informação antecipada à entidade responsável pela gestão para assegurar de forma sustentável o 

desempenho ambiental sem prejuízo da eficiência produtiva. 

Relativamente à fauna, o programa de monitorização deverá permitir compreender e quantificar as 

afetações resultantes das fases de desenvolvimento e exploração deste Projeto, nomeadamente no que 

se refere às afetações das estruturas lineares (sebes e galerias ripícolas) e dos níveis de água na RNPB.  

Será desenvolvido um Acompanhamento Ambiental durante a empreitada de construção do Projeto, de 

modo a garantir a implementação e o cumprimento das medidas de minimização gerais e específicas 

recomendadas no EIA, de eventuais medidas adicionais propostas pela Agência Portuguesa do 

Ambiente, resultantes do processo de Avaliação de Impacte Ambiental. 

A Gestão Ambiental deverá basear-se em diversas exigências ambientais, a seguir indicadas, que 

deverão ser integradas no respetivo Caderno de Encargos da empreitada, para concretização pelo 

empreiteiro, ou desenvolvidas e implementadas pelo promotor. No Caderno de Encargos deverão 

também ser incluídas todas as medidas de minimização constantes neste EIA e outras eventualmente 

propostas pelas autoridades competentes resultantes do procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental.  

Assim, deverá ser desenvolvido um Plano de Gestão Ambiental da fase de obra que terá como 

principal objetivo garantir a aplicação, de uma forma eficaz e sistematizada, dos requisitos de carácter 

ambiental e das medidas de minimização referidas no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), assegurando 

o acompanhamento ambiental da Empreitada, a definição de procedimentos e registos relativos às 

operações que tenham incidências ambientais e posterior avaliação dos resultados obtidos. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

Projeto de Execução do Emparcelamento Rural Integrado (PERI) de Azinhaga, Golegã e Riachos.  

O PERI de Azinhaga, Golegã e Riachos integra um conjunto de soluções a implementar que abrange 

três áreas de atuação principais: reorganização predial; infraestruturas; e melhoramentos fundiários e 

requalificação ambiental e paisagística. Por abranger uma área superior a 500 ha e estar incluindo 

parcialmente uma área sensível, encontra-se sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), conforme 

definido na alínea a) do n.º 1, Anexo II, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 

O proponente do Projeto é a AGROTEJO - União Agrícola do Norte do Vale do Tejo, associação 

representativa dos agricultores da região, tendo o EIA sido desenvolvido pelas empresas Matos, 

Fonseca & Associados, Estudos e Projectos Lda. e SYSTERRA – Engenharia e Gestão, Lda. 

A entidade licenciadora do Projeto é a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) 

do Ministério da Agricultura e do Mar. 

Neste Resumo Não Técnico apresentam-se, sumariamente, os resultados dos estudos realizados. Para 

obtenção de informações mais detalhadas e/ou pormenorizadas deverá ser consultado o Relatório 

Técnico do EIA. 

2 LOCALIZAÇÃO 

O Projeto situa-se nos concelhos da Golegã (abrangendo as freguesias de Azinhaga e Golegã) e de 

Torres Novas (abrangendo a freguesia de Riachos e, também, a união de freguesias de Brogueira, 

Parceiros da Igreja e Alcorochel e a união de freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago). 

O perímetro de emparcelamento, que abrange uma área de 5 932 ha, insere-se na planície aluvionar 

do rio Tejo - designada por Lezíria do Tejo -, correspondendo à vasta área agrícola que se prolonga 

desde o Arripiado até Vila Franca de Xira, em ambas as margens do rio; a restante área encontra-se 

inserida no vale do rio Almonda, afluente direto do Tejo na sua margem direita (vd. Desenho 1). 

Importa destacar que a área de estudo inclui a Reserva Natural do Paul do Boquilobo (RNPB), a qual 

ocupa uma área total de 554 ha, situando-se no limite poente do perímetro de emparcelamento. 

 

 



 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do 
Emparcelamento Rural Integrado de Azinhaga, Golegã e Riachos 

Resumo Não Técnico 

AGROTEJO 
 

2 

T00614_6_v0 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E  

3 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A atividade agrícola que se pratica na área de estudo está atualmente a ser afetada por um conjunto 

de vicissitudes de índole estrutural que ameaçam a sua viabilidade e sustentabilidade, tanto técnico-

económica como ambiental, pelo que a concretização do Projeto de Emparcelamento Rural Integrado 

de Azinhaga, Golegã e Riachos contribuirá determinantemente para a minimização da maior parte 

destes problemas. A AGROTEJO, ao promover a concretização deste empreendimento, pretende obter 

um conjunto de resultados que apoiem a prossecução desta importante atividade produtiva na região, 

dos quais se destacam: 

� Introduzir fatores de racionalização, valorização e competitividade na atividade agrícola, 

tornando-a, desse modo, económica e socialmente mais atrativa e criando, assim, condições 

que permitam a fixação de uma maior força de trabalho, principalmente mais jovem e 

dinâmica; 

� Promover o ordenamento do 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; 

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

através da reorganização da estrutura da propriedade e da implementação de uma 

adequada rede de infraestruturas rurais; 

� Promover a racionalização dos sistemas de produção atuais, introduzindo ao mesmo tempo 

uma maior capacidade de adaptação tecnológica das explorações agrícolas a diferentes 

realidades de política agrícola e de mercados; 

� Garantir a preservação e uma adequada gestão dos valores ambientais e paisagísticos 

existentes. 

4 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

As componentes de Projeto correspondem às áreas de atuação que, no seu conjunto, constituem o PERI e 

que se traduzem nos vários projetos de execução que serão concretizados na fase de realização das 

obras. Integram intervenções ao nível da implantação da nova estrutura predial, bem como, ao nível 

das infraestruturas e melhoramentos fundiários de carácter coletivo (vd. Desenho 2) 
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Desenho 1 
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Desenho 2 
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As três áreas de atuação principais, as quais, por sua vez, englobam um conjunto integrado de ações, 

são:  

� Reorganização predial 

� Reorganização da estrutura predial (traçado de novos lotes). 

� Infraestruturas 

� Melhoria da rede de caminhos agrícolas; 

� Melhoria da rede de enxugo e drenagem; 

� Reforço e manutenção das estruturas de controlo de cheias. 

� Melhoramentos fundiários e requalificação ambiental e paisagística 

� Reordenamento das captações de água para rega; 

� Reorganização da rede de distribuição de energia elétrica; 

� Sistematização de terrenos; 

� Recuperação e integração paisagística de infraestruturas. 

Estas ações visam eliminar ou minimizar as deficiências estruturais e infraestruturais que afetam a área 

do perímetro de emparcelamento, com consequências particularmente incidentes sobre a atividade 

agrícola. 

4.1 REORGANIZAÇÃO PREDIAL 

Esta componente do PERI de Azinhaga, Golegã e Riachos integra o delineamento de todos os trabalhos 

a efetuar com vista à implantação da nova estrutura predial. É naturalmente a componente fulcral do 

presente Projeto, visando 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. Outro fator que esta componente pretende corrigir diz respeito à 

configuração geométrica dos prédios rústicos, com particular incidência na zona central da área 

estudada, pois apresentam formas desadequadas expressas em índices demasiado elevados da 

proporção largura/comprimento (chegando a atingir valores da ordem de 1/100). 
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Como resultado, a reorganização da propriedade incide sobre uma parte da área total do perímetro 

de emparcelamento, correspondendo a cerca de 3 800 ha, ou seja, 64% da área total, abrangendo 

1508 prédios rústicos. 

Outro aspeto relevante na reorganização predial consistiu na constituição da reserva de terras do PERI 

de Azinhaga, Golegã e Riachos. A aquisição dos terrenos que integram a reserva de terras foi da 

responsabilidade do ex-IDRHa/atual DGADR, tendo-se verificado uma significativa adesão por parte 

dos proprietários interessados em vender.  

4.2 INFRAESTRUTURAS 

4.2.1 Projeto de execução da rede de caminhos agrícolas 

As ações de projeto no âmbito do melhoramento da rede de caminhos agrícolas contemplam a 

intervenção sobre 77 caminhos, totalizando uma extensão de 65.524 m. Genericamente, consideram-se 

4 categorias de caminhos: 

� Caminho Rural (de ligação) que ligam a área de Projeto aos aglomerados populacionais 

(lugares, aldeias, vilas), a concentrações de centros de lavoura e/ou unidades 

transformadoras de produtos agrícolas. São construídos com todas as camadas de fundação 

(estabilização do fundo da caixa, sub-base, base e camada de desgaste) e o pavimento é 

estabilizado, com betão betuminoso ou com pavimento rígido; 

� Caminho Agrícola Principal com características idênticas aos anteriores e que garantem a 

penetração no perímetro, garantindo a distribuição ou aglutinação de tráfego entre os 

caminhos rurais e os caminhos de acesso às parcelas agrícolas; podem servir múltiplos fins - 

agrícolas, habitacionais, outros; 

� Caminho Agrícola Secundário de distribuição ou aglutinação de tráfego, normalmente 

ligados a caminhos agrícolas principais, garantindo o acesso dentro das zonas agrícolas do 

perímetro. Estes caminhos, para além da estabilização do fundo da caixa, deverão ser 

construídos com uma camada de sub-base, para melhoria da fundação, e camada de base 

e desgaste em granulometria extensa, com dimensionamento adequado em relação ao 

tráfego agrícola mais comum na região; 

� Caminho Agrícola Terciário de serventia a uma parcela ou conjunto de parcelas incluídas 

em determinadas zonas agrícolas do perímetro, normalmente com vista à eliminação de 

situações pontuais de falta de acesso (prédios encravados). 
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4.2.2 Projeto de limpeza do rio Almonda 

Esta componente de Projeto resulta do reconhecimento do papel do rio Almonda como coletor principal 

do sistema de enxugo e drenagem, constituindo o emissário da maior parte das afluências geradas no 

perímetro, assim como das escorrências provenientes das zonas mais elevadas, tanto a partir das 

pequenas bacias incluídas na área de estudo, como a partir das restantes bacias hidrográficas situadas 

a norte desta. 

Basicamente, esta intervenção visa melhorar as condições de escoamento do rio Almonda, em especial 

no troço compreendido na área de Projeto, cuja secção de vazão, para além de evidenciar um 

acentuado assoreamento, se encontra atualmente condicionada devido à abundante acumulação de 

vegetação arbóreo-arbustiva espontânea e, também, de detritos de origem diversa. Tal facto limita a 

capacidade de escoamento do leito do rio, potenciando a ocorrência e magnitude de situações de 

transbordo e rombos nas margens durante os períodos do ano de maior pluviosidade, quando o caudal 

e a velocidade de escoamento se tornam bastante elevados, com naturais consequências negativas 

sobre os terrenos agrícolas adjacentes: para além da considerável erosão dos solos férteis nas zonas 

de maior corrente de água e da deposição de volumes consideráveis de materiais inertes sobre a 

camada arável em zonas mais afastadas, os períodos alargados de inundação dos campos agrícolas 

provocam grandes constrangimentos nas operações culturais. 

4.2.3 Projeto de execução da rede de enxugo e drenagem 

O objetivo fundamental do novo sistema de enxugo e drenagem proposto consiste no rápido 

escoamento, em direção à parte terminal do rio Almonda, antes do ponto de descarga no rio Tejo, da 

maior parte da água de drenagem proveniente essencialmente das zonas envolventes situadas a norte 

do perímetro, bem como daquela que se concentra na área de estudo durante os períodos de 

pluviosidade mais elevada e após a ocorrência de cheias; esta necessidade de intensificar a drenagem 

tem particular incidência na Primavera, quando se inicia a época de amanhos culturais e de realização 

das sementeiras, havendo, ao mesmo tempo, a preocupação de não comprometer o abastecimento de 

água ao Paul do Boquilobo que necessita, nesta altura, de proceder ao encaixe de água em 

quantidade suficiente para manter o plano hídrico a um nível adequado para fazer face ao período 

estival. 

Prevê-se a execução de 11 novas valas de enxugo e drenagem (que totalizam cerca de 10,6 km de 

extensão), a regularização de 3 valas existentes (com cerca de 2,3 km), a limpeza das restantes 

(perfazendo cerca de 15,3 km) e, ainda, a eliminação de 4 valas/troços que totalizam 0,9 km de 

extensão. 
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4.3 MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS DE CARÁCTER COLETIVO 

4.3.1 Projeto de execução da sistematização de terrenos 

A sistematização de terrenos que se prevê efetuar consiste na execução da regularização ou 

nivelamento de terrenos (escavação/aterro), em determinadas zonas do perímetro cuja orografia se 

apresenta em depressão, onde se verifica atualmente a acumulação excessiva e prolongada de água 

nos terrenos agrícolas (especialmente durante o período primaveril), abrangendo áreas significativas 

(designadas por alvercas). Estas intervenções complementam, de certa forma, as intervenções ao nível 

da rede de enxugo e drenagem, contribuindo para a minimização dos problemas que atualmente se 

fazem sentir nestas zonas de cultivo. 

As intervenções preconizadas pretendem, assim, promover o alargamento do período de sazão dos 

terrenos abrangidos pelas Alvercas da Requeixada, Pereira e Coutada, os quais chegam mesmo a ficar 

incultos em anos mais chuvosos pela impossibilidade de realizar os amanhos culturais e as sementeiras 

em tempo oportuno. 

Optou-se pela realização destas operações de nivelamento naquelas zonas por não se considerar 

adequado adotar outro tipo de soluções técnicas, tais como a abertura de valas e/ou a instalação de 

drenagem subterrânea. 

Esta operação de sistematização de terrenos irá incidir sobre 4 áreas de intervenção, as quais, por sua 

vez, se subdividem em zonas distintas, totalizando uma área de 78,4 ha. Os movimentos de terras a 

efetuar envolvem 39.549 m3 de escavação e 84.571 m3 de aterro, o que, em termos de balanço, 

significa que será necessário obter cerca de 45.000 m3 de terra para satisfazer o aterro; esta deverá 

provir da escavação a efetuar no âmbito das obras da rede de enxugo e drenagem. 

4.3.2 Projeto de remodelação da rede de captações de água 

subterrânea para rega 

Da confrontação entre a atual rede de furos e a futura estrutura predial, assim como da posterior 

validação junto dos agricultores, resultou o plano geral da intervenção que contempla a manutenção de 

669 captações existentes, a abertura de 172 novas captações e a selagem de 401 captações. 

Comparando o número de captações atuais (1070) com número total de captações da rede proposta 

(840), espera-se obter uma redução de 21% com a implementação do Projeto. 

Um aspeto particular desta componente prende-se com o destino a dar às captações que vão ser 

desativadas, garantindo-se o seu adequado encerramento e selagem. 
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4.3.3 Projeto de remodelação das redes de baixa e média tensão 

Esta intervenção visa proceder à reestruturação/redimensionamento dos diversos sistemas de 

infraestruturas de abastecimento de energia elétrica, nos vários níveis de tensão. 

A localização das baixadas está diretamente relacionada com a localização destas captações. Assim, 

ao efetuar a redistribuição de uma parte das captações existentes na área estudada - decorrente, 

como se viu, da reorganização predial -, será forçoso que se introduzam as correspondentes alterações 

na rede de distribuição da energia elétrica que abastece os equipamentos de bombagem associados. 

Outro motivo para a realização desta intervenção resulta das alterações que se irão operar na rede 

de caminhos agrícolas, em particular no que respeita aos caminhos a eliminar, pois, como se viu, a 

implantação de grande parte das infraestruturas de abastecimento de energia elétrica 

(designadamente, baixadas), assim como o correspondente traçado da rede, desenvolve-se ao longo 

destes caminhos. 

4.4 REVALORIZAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA 

Esta componente de intervenção consiste na plantação de árvores ao longo de algumas infraestruturas 

e, também, no reforço da vegetação ripícola existente na maracha do rio Tejo visando incrementar o 

valor ambiental e paisagístico da área de Projeto e, ao mesmo tempo, promover a interligação entre 

as áreas agrícolas e as zonas limítrofes de grande riqueza ambiental, especialmente a RNPB e outras 

zonas de vegetação ripícola. 

Um dos principais aspetos considerados no delineamento deste tipo de intervenções foi a definição das 

zonas e locais mais adequados para a realização destas intervenções, visando evitar, tanto quanto 

possível, situações de “conflito” com o normal desenrolar das atividades agrícolas e, também, situações 

em que as “estruturas verdes” a implantar possam vir a promover prejuízos sobre os terrenos agrícolas 

quando ocorrem situações de cheia. 

A implantação dos elementos arbóreos irá concentrar-se preferencialmente na zona do perímetro onde, 

verificando-se uma maior homogeneidade nos padrões de ocupação do espaço (predominantemente 

agrícola), há uma menor incidência de ocorrência de cheias ou, havendo uma ocorrência ocasional 

destas, a velocidade das águas que submergem os terrenos é mais reduzida, procedendo-se o 

escoamento superficial em regime laminar. Estas condições encontram-se fundamentalmente na zona 

central da área de estudo, mais concretamente nas zonas da Coutada, Pereira e Requeixada. 
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Além disso, estas zonas situam-se nas imediações da RNPB que, constituindo sistemas antrópicos de 

carácter agrícola, são frequentados pelas comunidades faunísticas típicas desta região (em particular, 

avifauna). Estes agro-sistemas contribuem, assim, para a diversidade e sustentabilidade destas 

comunidades, que encontram nestes habitats locais de alimentação, refúgio e reprodução. A 

implantação de “estruturas verdes” nestas zonas irá, por um lado, consubstanciar esta funcionalidade de 

suporte à fauna local, constituindo, por outro lado, corredores que poderão promover a sua expansão, 

dada a conectividade entre os diversos locais destes ecossistemas que fica, desta forma, reforçada. 

Resumidamente, promover-se-á o adensamento da galeria de árvores existente na berma de caminhos 

e da galeria ripícola existente nas margens de valas, perfazendo aproximadamente 11,2 km e 3,4 km, 

respetivamente, bem como a plantação de cerca de 5 Km de vegetação ripícola nas margens de vala 

a construir; no caso da beneficiação da maracha do rio Tejo, prevê-se intervir numa extensão de cerca 

de 8 km. 

4.5 ACÇÕES SUSCEPTÍVEIS DE GERAR IMPACTES AMBIENTAIS 

As principais atividades da fase de construção suscetíveis de gerar impactes ambientais prendem-se 

com: 

� As obras associadas à reorganização da estrutura predial, nomeadamente: 

� Obras de demarcação de novos prédios no terreno consistindo no arranque dos marcos de 

propriedade existentes e colocação de novos marcos (3800). 

� As obras de melhoria da rede de caminhos agrícolas, nomeadamente: 

� Obras de melhoria de caminhos existentes (numa extensão de 14.057 m); 

� Obras de construção de novos caminhos (numa extensão de 39.650 m); 

� Obras de eliminação de determinados caminhos que deixarão de ser necessários após a 

reorganização da estrutura predial (numa extensão de 11.733 m); 

� Obras de construção de obras de arte (passagens hidráulicas, estruturas de entrada/saída 

de aquedutos, valetas, pontões e serventias). 

� As obras de limpeza de um troço do rio Almonda (numa extensão de 5,0 Km), 

nomeadamente: 

� Poda e corte de arbustos que estejam a dificultar ou a obstruir o leito do rio; 
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� Remoção de material vegetal (por exemplo, árvores mortas) e outros resíduos acumulados 

no leito do rio; 

� As obras de melhoria da rede de enxugo e drenagem, nomeadamente: 

�  Obras de limpeza e reperfilamento de valas existentes (numa extensão de 15,3 Km e 2,3 

Km, respetivamente); 

�  Obras de abertura de novas valas (numa extensão de 10,6 Km); 

�  Obras de eliminação de valas/troços de valas existentes (numa extensão de 0,9 Km);  

� Obras de instalação de comportas verticais; 

� Obras de instalação de válvulas de maré; 

� Obras d construção de obras de arte (estruturas de entrada/saída de aquedutos). 

� As obras de sistematização de terrenos, nomeadamente: 

� Obras de regularização ou nivelamento de terrenos na Alverca da Requeixada (numa área 

de 30,8 ha); 

� Obras de regularização ou nivelamento de terrenos na Alverca da Pereira (numa área de 

21,0 ha); 

� Obras de regularização ou nivelamento de terrenos na Alverca da Coutada (numa área de 

25,0 ha); 

� Obras de regularização ou nivelamento de terrenos na Alverca do Campo (numa área de 

0,2 ha); 

� As obras de remodelação de captações de água subterrânea para rega, em consequência da 

remodelação predial, nomeadamente: 

� Obras de abertura de novas captações (172); 

� Obras de encerramento e selagem de captações existentes (401). 

 



 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do 
Emparcelamento Rural Integrado de Azinhaga, Golegã e Riachos 

Resumo Não Técnico 

AGROTEJO 
 

12 

T00614_6_v0 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E  

� As obras de remodelação das redes de baixa e média tensão, acompanhando a 

remodelação de captações de água subterrânea, nomeadamente: 

� Obras de instalação de novas baixadas (185); 

� Obras de desmontagem de baixadas existentes (245); 

� Obras de instalação de linha de baixa tensão (numa extensão de 16,2 Km); 

� Obras de desmontagem de linha de baixa tensão (numa extensão de 8,0 Km); 

� Obras de instalação/desmontagem/deslocamento de Postos de Transformação (8/1/1). 

� As obras de valorização e integração paisagística de algumas das infraestruturas 

abrangidas, nomeadamente: 

� Obras de adensamento da galeria de árvores na berma de caminhos e da galeria ripícola 

nas margens de valas existentes (numa extensão de 11,2 Km e 3,4 Km, respetivamente); 

� Obras de plantação de vegetação ripícola nas margens de valas a construir (numa 

extensão de 4,9 Km); 

� Obras de valorização e recuperação da maracha do Tejo (numa extensão de 8,0 Km). 

Na fase de exploração, as ações de projeto não deverão gerar impactes ambientais de natureza 

distinta daqueles que atualmente se fazem sentir na área de estudo, em resultado do predomínio da 

atividade agrícola na região. De facto, esta atividade irá continuar a ser predominante, considerando-

se que alguns dos impactes negativos que poderá gerar deverão ser minimizados através da 

implementação do Projeto. 

Alguns dos principais impactes associados à fase de exploração estarão relacionados com o solo e 

respetiva aptidão agrícola, assim como com os recursos hídricos (em particular, os subterrâneos). Dando 

particular atenção à aplicação dos produtos utilizados na agricultura, designadamente os fertilizantes, 

já hoje em dia se fazem sentir condicionalismos que visam diminuir os riscos de poluição daqueles 

recursos. A implementação do Projeto, na fase de exploração, tenderá a potenciar os efeitos positivos 

desses condicionalismos. 

Serão também relevantes os impactes na socio economia da região e na qualidade de vida das 

poluções locais que as ações de projeto deverão ter nesta fase em prol da eficiência, rentabilidade e 

sustentabilidade da atividade agrícola. 
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5 CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO AMBIENTE NA ÁREA DE 
INTERVENÇÃO DO PROJETO 

O clima da região onde se insere o Projeto, caracteriza-se como sendo sul-mediterrânico temperado, 

sub-húmido (nos concelhos de confluência com o Alentejo, mais secos e quentes) a húmido (nos concelhos 

da zona norte desta região). Nesta região, o verão é habitualmente quente e seco, com temperaturas 

absolutas diárias que chegam a atingir valores superiores a 40º C nos meses mais quentes, ou seja julho 

e agosto, registando-se igualmente uma muito baixa ocorrência de precipitação; nestes meses, as 

máximas e mínimas médias diárias são da ordem dos 31ºC e 16ºC, respetivamente. Isto tem origem nas 

altas pressões subtropicais que nesta estação se deslocam para norte, influenciando o clima da região. 

O Inverno, por sua vez, é relativamente frio e chuvoso, em que os meses mais frios (dezembro, janeiro e 

fevereiro) registam temperaturas médias diárias de cerca de 10ºC, chegando a atingir os - 3ºC, em 

valores absolutos, embora esporadicamente. 

Do ponto de vista geomorfológico, o relevo encontra-se influenciado pela atividade erosiva do Tejo, 

tratando-se de uma extensa superfície aplanada levemente inclinada para o rio. A geologia, a área 

abrangida pelo Projeto localiza-se no limite norte do sistema aquífero designado por “Aluviões do 

Tejo”, tendo como suporte um conjunto de depósitos fluviais recentes originados pela diminuição da 

capacidade de carga do rio Tejo e que se instalaram numa depressão, denominada por Bacia Terciária 

do Tejo. 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais, na área de estudo, estão presentes duas massas de água: 

Rio Almonda e rio Tejo. Nas margens do rio Almonda, situa-se a Reserva Natural do Paul do Boquilobo, 

integrada na lista de Zona Húmidas de Importância Internacional da Convenção de Ramsar. 

Na qualidade da água, as principais pressões identificadas, são a agricultura e as cargas urbanas. As 

cargas tópicas de poluição são claramente superiores, essencialmente no que diz respeito ao fósforo e 

azoto. Quanto às cargas poluentes de origem difusa, a principal origem é a agricultura. 

A agricultura intensiva de regadio que caracteriza esta zona, por recorrer significativamente ao uso de 

fertilizantes. Poderá ter especial importância na poluição das águas, nomeadamente ao nível dos 

nitratos (normalmente lixiviados pela rega) e dos fosfatos (associados sobretudo à erosão da camada 

superficial dos solos). 

Os solos mais representativos da área de estudo são constituídos por uma espessa série de argilas e 

arenitos do Miocénio superior, arenitos e conglomerados do Pliocénio, depósitos de terraços fluviais e 

na camada superior por aluviões modernos do Holocénio. 
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A ocupação do solo é marcada pelo predomínio das zonas agrícolas resultante da forte vocação 

agrícola que caracteriza esta região; em oposição, as zonas florestais e seminaturais apresentam uma 

representatividade acentuadamente reduzida. 

Destaca-se ainda a relativa expressão das zonas artificializadas e das zonas húmidas, sendo que, esta 

última, deriva fundamentalmente da área ocupada pela RNPB, tendo especial influência a zona de 

proteção integral desta reserva (localizada junto ao limite poente da área de estudo). 

Em termos do ordenamento do território, encontram-se em vigor, para a área de estudo, o Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo do Ribatejo (PROT – OVT), no domínio 

florestal o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Ribatejo (PROF RIBATEJO), no domínio dos 

recursos hídricos, o Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Tejo e o Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (RH5) – PGBH do Tejo, no domínio da 

conservação da natureza, o Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Paul do Boquilobo (PORNPB) e, ao 

nível municipal, os Planos Diretores Municipais de Torres Novas e Golegã.  

Relativamente às condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, na área de estudo, 

identificam-se espaços integrados em Reserva Ecológica Nacional, em Reserva Agrícola Nacional, em 

domínio público hídrico. A área de estudo é atravessada por estradas regionais e nacionais e por 

diversos e caminhos rurais. 

Ao nível da ecologia, considera-se que a vegetação natural da região consistia em ambiente terrestre 

por sobreiral, enquanto os sapais, juncais, tamargais, salgueirais, ulmais e freixiais se desenvolviam 

associados aos ecossistemas ribeirinhos. Atualmente, estas formações vegetais são apenas encontradas 

em agrupamentos vestigiais e, em muitos casos, formando unidades muito degradadas. A sua existência 

ou mesmo os vestígios de uma eventual regeneração apresentam importância ecológica e mesmo 

conservacionista. 

Em ambiente terrestre, dos antigos sobreirais pouco resta da sua estrutura original, apenas é possível 

encontrar áreas de montado. A restante área encontra-se colonizada por povoamentos florestais 

(pinhais e eucaliptais) ou por áreas urbanas. Nas áreas de baixa, correspondentes aos solos 

aluvionares, os salgueirais deram lugar a vastas áreas agrícolas. Esta ação foi-se intensificando ao 

longo do tempo, adequando culturas ou transformando a zona húmida num ambiente mais terrestre 

(diques, canais e valas), tendo perdido o seu carácter natural. O abandono ou a menor afetação de 

algumas áreas propiciou a criação de condições de habitabilidade que aos poucos foi colonizada por 

vegetação higrófita, assumindo no extremo oeste da área de estudo algum significado. Com cerca de 

554 ha, esta área mais inóspita, tornou-se no maior ecossistema aquático de características lênticas 
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existente em águas interiores portuguesas, onde a reconhecida diversidade e abundancia de aves que 

se tem vindo a instalar lhe atribui a classificação, desde Junho de 1980, de Reserva Natural (Reserva 

Natural do Paul do Boquilobo). 

A importância da RNPB na área de estudo prende-se principalmente com a componente avifaunística, 

sendo este o grupo com mais abundante e de maior valor para a conservação. 

Pela análise dos dados resultantes da amostragem, verifica-se que a generalidade das espécies 

inventariadas não se encontram ameaçadas. Algumas das espécies listadas, segundo a legislação 

nacional e internacional, apresentam algum interesse conservacionista. Nos trabalhos realizados, das 

espécies observadas destaque para duas espécies de aves: o corvo (Corvus corax) pelo seu estatuto 

Quase Ameaçado (NT) e o íbis-preto (Plegadis falcinellus) pelo seu estatuto Regionalmente Extinto (RE). 

De notar que esta última espécie tem aumentado o número de indivíduos registados, quer como 

invernante quer como reprodutor, sendo a RNPB um dos locais desses registos. 

A área de estudo é caracterizada por uma paisagem onde a agricultura intensiva e especializada 

apresenta um padrão geométrico constituído pelas parcelas, devido às valas e caminhos, reforçado 

pelos alinhamentos arbóreos. As culturas são variadas, sendo comum duas culturas anuais. Apresenta 

uma variedade cromática, dominada pelos verdes e ocres.  

As principais áreas urbanas surgem na transição da lezíria para os terrenos grosseiros da charneca. As 

vias tradicionais que ligam as principais áreas urbanas, também se encontram nesta transição, pelo que 

estas áreas se expandiram ao longo delas. 

Do ponto de vista do património construído, arquitetónico e arqueológico, o trabalho de campo 

conduziu à identificação de um conjunto significativo de vestígios arqueológicos, situados especialmente 

na metade norte da área de estudo. Destaque para estação arqueológica das Ruínas Romanas da Villa 

Cardilio, situada no vale do rio Almonda, no extremo norte da área de estudo 

Na área de estudo, a população concentra-se maioritariamente na vila da Golegã, apresentando o 

resto do perímetro de emparcelamento, onde dominam as atividades agrícolas, uma densidade 

populacional muito baixa. O destaque vai, ainda, para os aglomerados de Riachos e Azinhaga que, 

embora não se incluam na área de estudo, ficam localizados nas suas imediações e concentram uma 

parte importante da população diretamente envolvida neste Projeto de Emparcelamento. 

A evolução da estrutura sectorial do emprego na região envolvente da área de estudo é caracterizada 

por uma crescente e continuada importância do sector terciário e por uma progressiva perda de 

importância dos restantes sectores. 
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O sector primário tem, em termos de emprego, uma importância cada vez menor, embora no concelho 

da Golegã e nas respetivas freguesias se observe alguma resistência a esta perda de importância. 

Para além da produção agrícola, o pequeno comércio a retalho, a restauração (tirando partido do 

tipicismo gastronómico local), a construção civil, a pequena indústria e o artesanato constituem as 

principais atividades do tecido produtivo concelhio. 

Quanto à qualidade do ar da área de estudo, a inexistência de emissões poluentes significativas, 

devida à fraca industrialização e à presença de vias de comunicação de curta distância com pouca 

intensidade de tráfego (à exceção da A23 e da Linha Ferroviária do Norte, em conjugação com os 

fatores climáticos (regime de ventos) e de relevo, levam a concluir que a qualidade do ar é boa, o que 

seria de esperar numa zona rural com baixa densidade populacional e uma elevada capacidade de 

dispersão de poluentes. Os possíveis problemas de qualidade do ar registar-se-ão junto das principais 

vias de comunicação.  

O Projeto em estudo localiza-se numa área em que as baixas densidades populacionais e grande 

dispersão de áreas urbanas correspondem a uma baixa atividade ruidosa. As principais fontes que 

condicionam o quadro acústico de referência na área de intervenção do Projeto cingem-se ao ruído 

gerado pelo tráfego rodoviário e tráfego ferroviário. 

Relativamente aos resíduos sólidos urbanos (RSU), nos municípios da área de estudo, a gestão dos 

mesmos é assegurada pelo sistema intermunicipal RESITEJO – Associação de Gestão e Tratamento dos 

Lixos do Médio Tejo. Em 2012 foram encaminhadas para aterro sanitário cerca de 16 879 toneladas 

de resíduos indiferenciados provenientes dos municípios da Golegã (18%) e Torres Novas (82%). 

6 AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS DO PROJETO  

No EIA procuraram-se identificar, prever e avaliar os principais impactes ambientais decorrentes da 

execução das infraestruturas previstas, com o objetivo de poder propor medidas minimizadoras 

daqueles impactes, nomeadamente para as fases de construção e exploração do Projeto.  

Globalmente, os impactes associados ao Projeto em estudo apresentam um quadro francamente 

positivo, centrando-se sobretudo na fase de exploração, manifestando-se a diferentes níveis, quer 

diretamente pelas melhorias induzidas na qualidade da água para rega e nos solos, como mais 

indiretamente pelas consequências socioeconómicas que daí advêm. 
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Durante a fase de construção, ao nível da geologia e hidrogeologia, solos e ocupação do solo, os 

impactes decorrerão das atividades a realizar no âmbito das intervenções a efetuar nos caminhos, nas 

redes de drenagem, nas obras de reforço de estruturas, na reorganização da estrutura predial, no 

reordenamento das captações e na sistematização dos terrenos. Estas intervenções provocarão 

alterações nas características geomorfológicas e eventualmente na qualidade dos recursos hídricos 

subterrâneos, devido à ocorrência de derrames acidentais de óleos e combustíveis de viaturas e 

equipamento em uso na obra ou à descarga de efluentes oriundos do estaleiro. Os impactes na 

geologia e nos aquíferos resultantes destas intervenções poderão classificar-se como potencialmente 

negativos, locais, diretos, imediatos, pouco significativos e prováveis a certos, de magnitude reduzida, 

temporários, reversíveis e minimizáveis.  

A selagem de captações que vierem a ser postas fora de serviço (401 captações) é considerada boa 

prática ambiental, pois impede que estas se transformem em fácil veículo de propagação de 

contaminação com origem à superfície, onde é intensa a atividade agrícola. Os impactes gerados por 

esta prática são positivos, certos, permanentes, de âmbito local e de moderada a elevada magnitude. 

A implementação das redes de drenagem e dos caminhos determinará, necessariamente, trabalhos de 

movimentação de terras. Na perspetiva dos recursos hídricos superficiais e respetiva qualidade da 

água, aumenta a suscetibilidade dos solos à erosão, contribuindo para o arraste de finos pelas águas, 

em resultado das precipitações que vierem a ocorrer, conduzindo a um incremento do teor de sólidos 

em suspensão nas águas superficiais e, em função da sua deposição nos leitos das valas e linhas de 

água, para a criação de obstáculos ao normal escoamento dessas águas. É expectável que esses 

impactes sejam pouco significativos, de magnitude moderada, temporários e reversíveis.  

A degradação da qualidade química das águas superficiais resultante da presença e da circulação 

das viaturas afetas às atividades de construção, irá traduzir-se, sobretudo, em aumento do teor da 

água em hidrocarbonetos e nalguns metais pesados (zinco, cádmio, cobre, crómio e chumbo), com 

impactes indiretos adversos na flora e fauna locais, dada a reduzida biodegradabilidade e o potencial 

de bioacumulação deste tipo de compostos. As intervenções perspetivadas incidirão sobre quase toda a 

área de Projeto, pelo que estes efeitos tenderão a sentir-se na generalidade dos cursos e linhas de 

água mas durante períodos relativamente curtos. Será um impacte negativo, de âmbito local, de 

ocorrência certa, de duração temporária, reversível, imediato, direto e minimizável, pouco significativo 

(na zona afeta à Reserva Natural ao Paul do Boquilobo, poderá assumir um maior significado dado o 

interesse ambiental desta zona) e a sua magnitude, que poderá ser reduzida ou moderada, dependerá 

das condições de manutenção das viaturas e da eficácia do sistema de gestão de óleos usados 

provenientes dessas viaturas. Estes impactes são minimizáveis pela adoção das medidas de minimização 

propostas. 



 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do 
Emparcelamento Rural Integrado de Azinhaga, Golegã e Riachos 

Resumo Não Técnico 

AGROTEJO 
 

18 

T00614_6_v0 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E  

Ao nível do ordenamento, durante a fase de construção, as faixas de implantação das infraestruturas 

afetarão de forma permanente áreas de RAN e REN, nomeadamente aquelas ocupadas pela 

construção de novos caminhos e valas. Os impactes resultantes destas intervenções serão negativos, 

devido à perda efetiva de área RAN, sendo os impactes âmbito local, imediatos, diretos, certos e 

irreversíveis. No entanto, serão impactes de reduzida magnitude e pouco significativos, dado que a 

área total das faixas de implantação das novas infraestruturas associadas à rede de caminhos 

agrícolas e à rede de enxugo e drenagem é de 29,38 ha, correspondendo apenas a 0,5% da área 

total do perímetro de emparcelamento.  

Tal como na RAN haverá perda efetiva de área de REN e consequentemente um impacte negativo. Em 

termos de área total, os impactes mais relevantes da construção de valas e caminhos surgem nos 

ecossistemas zonas ameaçadas pelas cheias, leito de cheia e áreas de máxima infiltração. Em termos de 

impacte percentual sobre o ecossistema presente na área em estudo, o maior impacte acontece sobre as 

zonas de risco de erosão. 

Os impactes negativos sobre a flora e vegetação, decorrentes da execução do Projeto em estudo, 

serão sobretudo resultantes da destruição, em fase de construção, da vegetação nas unidades florísticas 

identificadas na área de estudo, nomeadamente no decurso das ações de limpeza do rio Almonda, das 

ações da reformulação das redes de enxugo, de drenagem e viária, bem como da grande 

movimentação de máquinas exigida pelo tipo de obra em causa.  

Importa, também, referir, que nenhuma das intervenções previstas, ao nível da rede de enxugo e de 

drenagem terá qualquer influência negativa, direta ou indireta sobre a área da RNPB ou sobre as 

condições hídricas dessa área protegida. As intervenções previstas permitirão mesmo, em determinadas 

circunstâncias, melhorar as condições hídricas no paul, o que se considera um impacte positivo com 

significado. 

No global os impactes resultantes destas ações são considerados negativos, de magnitude reduzida, 

pouco significativos, certos, temporários, de âmbito local e minimizáveis. 

As intervenções relativas à limpeza do rio Almonda, são dirigidas exclusivamente à remoção dos 

indivíduos que se estabeleceram na área de canal, privilegiando a remoção das espécies alóctones, 

indivíduos mortos e entulhos, que não interferem com a continuidade e complexidade estrutural da 

galeria ripícola existente, não pondo em causa o estado de conservação do rio. Paralelamente está 

ainda contemplado a remoção de todos os restos vegetais e detritos resultantes das operações de 

limpeza dos locais de obra, sendo estes separados de acordo com a sua tipologia e transportados 

para local adequado (compostagem ou aterro sanitário). 
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Com esta intervenção não se espera que venha a haver alterações radicais nas condições ambientais 

atuais (temperatura da água, ensombramento, teor em matéria orgânica e morfologia do leito fluvial), 

sendo expectável a correção de ações de erosão, evitando a degradação de áreas de talude ou dos 

terrenos contíguos ao rio. Por estas razões, são esperados impactes positivos, de magnitude reduzida, 

pouco significativos, certos, temporários, de âmbito local e por se tratar de uma ação que decorre no 

ecossistema sensível, deverão respeitar medidas propostas de minimização. 

Com a construção do Projeto, surgirão alterações na Paisagem que se traduzirão em impactes de 

magnitude e significância diversas. Assim, quer ao nível estrutural, quer ao nível de impacte visual, são 

esperados: impactes diretos numa primeira fase, por imposição de elementos estranhos à paisagem, e 

depois de forma indireta, impactes causados pela destruição de componentes constituintes da paisagem 

que hoje contribuem para a sua harmonia e qualidade visual. 

Refira-se que a construção do Projeto terá uma duração superior a dois anos e será marcada por 

várias frentes de obra, aumentando deste modo a intrusão visual e redução da qualidade visual e 

paisagística em toda a área de estudo. 

A fase de construção é considerada a mais lesiva para o fator ambiental património, uma vez que 

comporta um conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes genericamente 

negativos, definitivos e irreversíveis, uma vez que inviabilizam a conservação de contextos 

arqueológicos no subsolo ou a manutenção de elementos edificados in situ. 

As principais atividades da fase de construção suscetíveis de gerar impactes ambientais prendem-se 

com as ações de desmatação e limpeza do coberto vegetal, de movimentações e modelações do 

terreno, abertura/ remodelação de acessos e valas, movimentação de máquinas e equipamentos, 

instalação de estaleiro, áreas de empréstimo e áreas de depósito de materiais. 

Villa Cardilio corresponde ao Imóvel Classificado situado no perímetro do Projeto, em área de 

intervenção, uma vez que se situa sob novo lote e a zona de proteção é intercetada por caminho 

terciário. Refira-se que a reorganização predial que o Projeto prevê, incide apenas sobre o perímetro 

de proteção de Villa Cardilio, não havendo qualquer tipo de intervenção no interior do sítio 

arqueológico.  

Os restantes imóveis classificados do perímetro de projeto (Igreja Matriz da Golegã / Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição, Pelourinho da Golegã e Casa-Museu Carlos Relvas) situam-se em plena área 

urbana da Golegã, não existindo qualquer probabilidade de afetação direta ou indireta. 
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Para a execução da maioria das obras associadas ao Projeto, sobretudo no caso da construção e 

beneficiação de valas de enxugo e drenagem e das vias de comunicação, está prevista a contratação 

de empresas especializadas que utilizam tecnologia muito mecanizada. No entanto, é previsível a 

criação de postos de trabalho temporários associados à execução das obras, pelo menos às de menor 

grau de mecanização, bem como algum desenvolvimento do comércio local, pelo possível aumento das 

vendas de material de construção civil. Estes impactes, do ponto de vista socioeconómico, poderão ser 

bastante positivos, embora de magnitude reduzida e pouco significativos, principalmente pela 

contratação das referidas empresas. Além disso, são impactes essencialmente locais e temporários. 

Os impactes negativos (pouco significativos) sobre a Qualidade do Ar, verificar-se-ão apenas na fase 

de construção do Projeto e estarão associados sobretudo às emissões de poluentes resultantes dos gases 

de escape.  

Da avaliação dos impactes causados pelo Ruído resulta que, considerando as características da área 

de intervenção, o reduzido número de recetores sensíveis, e a natureza dos trabalhos associados à fase 

de construção, os eventuais impactes acústicos na fase de obra, poderão ser em alguns casos 

significativos, mas localizados, temporários e reversíveis, cessando após a conclusão dos trabalhos.  

Os impactes associados à Gestão de Resíduos ocorrem maioritariamente na fase de construção do 

Projeto. Ao envolver o manuseamento de resíduos perigos, por um lado e por outro um elevado volume 

de resíduos de construção e demolição, os impactes associados a gestão de resíduos na fase de 

construção, são considerados negativos, embora pouco significativos.  

Tal como já referido, é na fase de exploração que se verificam os principais impactes positivos do 

Projeto, manifestando-se a diferentes níveis; os impactes negativos potencialmente ocorrentes 

consideram-se pouco significativos. 

Ao nível da hidrogeologia, as medidas de intervenção preconizadas no Projeto relativas a alterações 

que previsivelmente serão introduzidas nas atividades e práticas agrícolas, em conjunto com as medidas 

de minimização recomendadas e os “programas de ação” estabelecidos legalmente, determinarão 

impactes positivos nos recursos hídricos subterrâneos, significativos, de magnitude elevada, diretos, de 

médio prazo, certos e de âmbito local e regional. 

No que diz respeito ao aspeto quantidade dos recursos hídricos superficiais das linhas de água 

localizadas no perímetro do Emparcelamento Rural Integrado, não se preveem quaisquer impactes 

negativos. Salienta-se que, os mesmos se podem considerar positivos, uma vez que o Projeto em 

questão, ao permitir uma melhor racionalização da gestão da água, conduz a uma diminuição do 

volume de água despendida na rega. A atual fragmentação e dispersão da estrutura da maioria das 
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explorações agrícolas, leva a que o mesmo agricultor utilize simultaneamente mais do que um regadio 

individual, de acordo com a localização geográfica das parcelas que constituem a exploração. A 

reorganização predial das explorações agrícolas terá reflexos na expansão da rega sob pressão 

(principalmente da aspersão) em detrimento da rega por gravidade, permitindo obter uma maior 

eficiência de rega, que se traduz na redução dos volumes de água consumidos por unidade de área. 

Além disso, o reordenamento das captações de água para rega, permite uma redução do número de 

furos por hectare. Apesar destes impactes se fazerem sentir sobretudo ao nível das águas subterrâneas, 

também se vão sentir nas águas superficiais, uma vez que também existem captações de águas 

superficiais que tendencialmente deverão diminuir por via desta otimização. Considera-se, que os 

impactes serão positivos e assumirão uma importância significativa, serão de magnitude elevada, 

influência local, probabilidade certa, duração permanente, reversíveis, diretos e sentidos a longo prazo. 

No que concerne a alterações de ordem geral na qualidade da água nos cursos de água e valas 

afluentes, o aumento da contenção das águas das cheias, nomeadamente pela melhoria da rede de 

enxugo e drenagem dos solos, conduz à redução do afluxo de substâncias perigosas às águas 

superficiais da área de Projeto. Desta forma, prevê-se, nas áreas a beneficiar, condições menos 

favoráveis para a dissolução e/ou lixiviação de resíduos de compostos fitofármacos presentes no solo, 

o que, em paralelo com a adoção generalizada de boas práticas agrícolas, irá contribuir para diminuir, 

a prazo, os riscos de contaminação das águas superficiais por determinadas substâncias perigosas na 

área de Projeto e, em menor grau, no próprio rio Tejo.  

As intervenções ao nível do reforço e manutenção da maracha do Tejo têm bastante relevância porque 

a consolidação da zona de interface entre a maracha e os terrenos agrícolas irá contribuir 

significativamente para a preservação da aptidão agrícola dos solos adjacentes a esta estrutura. De 

facto, estas intervenções destinam-se essencialmente a controlar a eventual erosão provocada pelas 

águas que galgam a maracha (estrutura em enrocamento da sub-base do caminho, enchimento de 

depressões e plantação de salgueiros), bem como a contrariar a eventual deposição de areia, cascalho 

ou outros materiais inertes sobre os terrenos agrícolas situados no trajeto da corrente, afetando o cultivo 

destes terrenos agrícolas. Considera-se que estes impactes são positivos e assumem uma importância 

significativa, de magnitude moderada, influência local, probabilidade certa, duração permanente, 

reversíveis, diretos e sentidos a médio prazo. 

Na fase de exploração, o risco de poluição do solo provocada por agroquímicos, nomeadamente por 

adubos azotados, está salvaguardado devido às restrições impostas pelas regras da Condicionalidade 

e pelo programa de ação associado à Zona Vulnerável do Tejo, sem prejuízo da adoção de medidas 

adicionais. Por isso, a ocorrência de impactes negativos em resultado do uso inadequado deste tipo de 

produtos considera-se pouco provável, pouco significativo, localizado e reversível. 
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No caso específico das operações de sistematização de terrenos, nesta fase de exploração, prevêem-

se efeitos bastante positivos sobre a ocupação do solo nas zonas a intervir pois, ao eliminar as 

condições atuais de encharcamento dos terrenos agrícolas por períodos mais ou menos prolongados – 

fortemente condicionantes para o cultivo destes terrenos -, incrementa-se o seu potencial 

aproveitamento agrícola. 

Ao nível da ecologia, as ações de requalificação integradas no projeto de valorização e integração 

paisagística assumem o seu potencial impacte positivo, de magnitude moderada, significativos, certos, 

permanentes, de âmbito local, e contribuem neste momento para compensar impactes negativos 

inerentes à execução da totalidade do Projeto, nomeadamente os referentes à perda de condições de 

habitabilidade ao longo do novo traçado da rede viária criada. 

A exploração agrícola, designadamente a lavra consiste o fator de afetação mais significativo para o 

património decorrente desta fase, contudo, não se preveem alterações significativas em relação à 

situação de referência, uma vez que os sítios identificados nos impactes já se encontram em terrenos de 

ocupação agrícola. 

Em termos socioeconómicos, além do aumento do rendimento dos agricultores, é importante realçar os 

resultados positivos ao nível da racionalização dos tempos de trabalho e das condições em que este é 

realizado, o que permitirá libertar os agricultores para outro tipo de ocupações e aumentar os seus 

tempos livres. Este facto é relevante para uma maior valorização e dignificação da condição de 

agricultor. Paralelamente verificar-se-á uma redução de circulação de maquinaria agrícola nas 

principais vias da área de estudo, potenciada pela concentração de parcelas afetas a um mesmo 

agricultor, resultantes de reorganização predial.  

A melhoria das condições técnicas e sociais de produção na zona de intervenção poderá contribuir de 

forma decisiva para a fixação de jovens e, desse modo, para a renovação dos ativos agrícolas. Apesar 

da área de estudo não coincidir com a área abrangida pelo conjunto das três freguesias de Azinhaga, 

Golegã e Riachos, pode-se afirmar que a representatividade desta área é considerável a nível 

concelhio, em particular na Golegã, sendo obviamente menor a nível regional.  

Saliente-se ainda, neste contexto, que os impactes resultantes da implementação do Projeto, no que diz 

respeito à melhoria do sector agrícola, serão bastante significativos no âmbito concelhio, embora no 

âmbito regional sejam mais reduzidos. 
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Por outro lado, os melhoramentos na rede viária da zona e na rede de drenagem constituem 

importantes valências associadas ao Projeto com repercussões positivas, não só para os agricultores da 

área de estudo, mas também para a totalidade da população local. De facto, com a 

construção/melhoramento de caminhos principais e secundários, origina-se um efeito positivo ao nível da 

melhoria do tráfego rodoviário local, com melhores facilidades, por exemplo, para o escoamento dos 

produtos agrícolas. Da concretização de todas as ações propostas para o Projeto é, assim, de esperar 

a melhoria das condições socioeconómicas da população de Azinhaga, Golegã e Riachos, o que 

constitui sempre a finalidade de um projeto desta natureza. 

Os principais impactes decorrentes deste Projeto terão lugar na fase de construção sendo, portanto, 

nesta fase, que se concentram também as principais medidas de minimização propostas. Assim, para a 

fase de obra foi proposta a implementação de um Plano de Gestão Ambiental, no qual se encontram 

definidas todas as medidas que deverão ser acauteladas e que minimizam os impactes negativos das 

obras. Estas regras deverão salvaguardar toda a legislação em vigor, quer relativa a aspetos 

ambientais, quer relativa a aspetos de ordenamento, sinalização de rodovias, entre outras que sejam 

relevantes. 

As medidas previstas englobam aspetos diversificados como a prevenção de acidentes ambientais, a 

gestão das frentes de obra e dos estaleiros, a gestão de origens de água e efluentes, a gestão da 

movimentação de terras, a gestão de resíduos e a construção e manutenção de acessos. Trata-se de 

medidas que minimizam efeitos sobre vários aspetos ambientais em simultâneo. 

Está também prevista, ao nível das medidas específicas e das medidas gerais de gestão ambiental de 

obra, a recuperação das áreas afetadas pelas obras.  

7 MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 

Todos os projetos alvo de um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, devem ser 

acompanhados, durante a fase de construção e exploração, de um Programa de Monitorização. Assim, 

as medidas de minimização identificadas deverão ser ajustadas em função dos resultados práticos 

obtidos, podendo algumas ser abandonadas se se evidenciarem como não necessárias e outras 

melhoradas em resultado do programa de monitorização. 

O Programa de Monitorização foi desenvolvido para os descritores para os quais o Estudo de Impacte 

Ambiental determinou essa necessidade, nomeadamente as águas subterrâneas, flora e vegetação e 

fauna. 
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Os objetivos inerentes ao programa de monitorização de águas subterrâneas, através da observação 

de furos existentes, tem em vista identificar as eventuais afetações quer no nível freático, quer da 

respetiva qualidade da água. 

O programa de monitorização de flora e vegetação tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento 

das comunidades florísticas e propor métodos de amostragem e análise que assegurem a qualidade 

dos dados. Este programa pretende, ainda, em caso de deterioração do recurso flora, fornecer 

informação antecipada à entidade responsável pela gestão para assegurar de forma sustentável o 

desempenho ambiental sem prejuízo da eficiência produtiva. 

Relativamente à fauna, o programa de monitorização deverá permitir compreender e quantificar as 

afetações resultantes das fases de desenvolvimento e exploração deste Projeto, nomeadamente no que 

se refere às afetações das estruturas lineares (sebes e galerias ripícolas) e dos níveis de água na RNPB.  

Será desenvolvido um Acompanhamento Ambiental durante a empreitada de construção do Projeto, de 

modo a garantir a implementação e o cumprimento das medidas de minimização gerais e específicas 

recomendadas no EIA, de eventuais medidas adicionais propostas pela Agência Portuguesa do 

Ambiente, resultantes do processo de Avaliação de Impacte Ambiental. 

A Gestão Ambiental deverá basear-se em diversas exigências ambientais, a seguir indicadas, que 

deverão ser integradas no respetivo Caderno de Encargos da empreitada, para concretização pelo 

empreiteiro, ou desenvolvidas e implementadas pelo promotor. No Caderno de Encargos deverão 

também ser incluídas todas as medidas de minimização constantes neste EIA e outras eventualmente 

propostas pelas autoridades competentes resultantes do procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental.  

Assim, deverá ser desenvolvido um Plano de Gestão Ambiental da fase de obra que terá como 

principal objetivo garantir a aplicação, de uma forma eficaz e sistematizada, dos requisitos de carácter 

ambiental e das medidas de minimização referidas no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), assegurando 

o acompanhamento ambiental da Empreitada, a definição de procedimentos e registos relativos às 

operações que tenham incidências ambientais e posterior avaliação dos resultados obtidos. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

Projeto de Execução do Emparcelamento Rural Integrado (PERI) de Azinhaga, Golegã e Riachos.  

O PERI de Azinhaga, Golegã e Riachos integra um conjunto de soluções a implementar que abrange 

três áreas de atuação principais: reorganização predial; infraestruturas; e melhoramentos fundiários e 

requalificação ambiental e paisagística. Por abranger uma área superior a 500 ha e estar incluindo 

parcialmente uma área sensível, encontra-se sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), conforme 

definido na alínea a) do n.º 1, Anexo II, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 

O proponente do Projeto é a AGROTEJO - União Agrícola do Norte do Vale do Tejo, associação 

representativa dos agricultores da região, tendo o EIA sido desenvolvido pelas empresas Matos, 

Fonseca & Associados, Estudos e Projectos Lda. e SYSTERRA – Engenharia e Gestão, Lda. 

A entidade licenciadora do Projeto é a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) 

do Ministério da Agricultura e do Mar. 

Neste Resumo Não Técnico apresentam-se, sumariamente, os resultados dos estudos realizados. Para 

obtenção de informações mais detalhadas e/ou pormenorizadas deverá ser consultado o Relatório 

Técnico do EIA. 

2 LOCALIZAÇÃO 

O Projeto situa-se nos concelhos da Golegã (abrangendo as freguesias de Azinhaga e Golegã) e de 

Torres Novas (abrangendo a freguesia de Riachos e, também, a união de freguesias de Brogueira, 

Parceiros da Igreja e Alcorochel e a união de freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago). 

O perímetro de emparcelamento, que abrange uma área de 5 932 ha, insere-se na planície aluvionar 

do rio Tejo - designada por Lezíria do Tejo -, correspondendo à vasta área agrícola que se prolonga 

desde o Arripiado até Vila Franca de Xira, em ambas as margens do rio; a restante área encontra-se 

inserida no vale do rio Almonda, afluente direto do Tejo na sua margem direita (vd. Desenho 1). 

Importa destacar que a área de estudo inclui a Reserva Natural do Paul do Boquilobo (RNPB), a qual 

ocupa uma área total de 554 ha, situando-se no limite poente do perímetro de emparcelamento. 

 

 



 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do 
Emparcelamento Rural Integrado de Azinhaga, Golegã e Riachos 

Resumo Não Técnico 

AGROTEJO 
 

2 

T00614_6_v0 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E  

3 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A atividade agrícola que se pratica na área de estudo está atualmente a ser afetada por um conjunto 

de vicissitudes de índole estrutural que ameaçam a sua viabilidade e sustentabilidade, tanto técnico-

económica como ambiental, pelo que a concretização do Projeto de Emparcelamento Rural Integrado 

de Azinhaga, Golegã e Riachos contribuirá determinantemente para a minimização da maior parte 

destes problemas. A AGROTEJO, ao promover a concretização deste empreendimento, pretende obter 

um conjunto de resultados que apoiem a prossecução desta importante atividade produtiva na região, 

dos quais se destacam: 

� Introduzir fatores de racionalização, valorização e competitividade na atividade agrícola, 

tornando-a, desse modo, económica e socialmente mais atrativa e criando, assim, condições 

que permitam a fixação de uma maior força de trabalho, principalmente mais jovem e 

dinâmica; 

� Promover o ordenamento do 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; 

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

através da reorganização da estrutura da propriedade e da implementação de uma 

adequada rede de infraestruturas rurais; 

� Promover a racionalização dos sistemas de produção atuais, introduzindo ao mesmo tempo 

uma maior capacidade de adaptação tecnológica das explorações agrícolas a diferentes 

realidades de política agrícola e de mercados; 

� Garantir a preservação e uma adequada gestão dos valores ambientais e paisagísticos 

existentes. 

4 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

As componentes de Projeto correspondem às áreas de atuação que, no seu conjunto, constituem o PERI e 

que se traduzem nos vários projetos de execução que serão concretizados na fase de realização das 

obras. Integram intervenções ao nível da implantação da nova estrutura predial, bem como, ao nível 

das infraestruturas e melhoramentos fundiários de carácter coletivo (vd. Desenho 2) 
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Desenho 1 
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Desenho 2 
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As três áreas de atuação principais, as quais, por sua vez, englobam um conjunto integrado de ações, 

são:  

� Reorganização predial 

� Reorganização da estrutura predial (traçado de novos lotes). 

� Infraestruturas 

� Melhoria da rede de caminhos agrícolas; 

� Melhoria da rede de enxugo e drenagem; 

� Reforço e manutenção das estruturas de controlo de cheias. 

� Melhoramentos fundiários e requalificação ambiental e paisagística 

� Reordenamento das captações de água para rega; 

� Reorganização da rede de distribuição de energia elétrica; 

� Sistematização de terrenos; 

� Recuperação e integração paisagística de infraestruturas. 

Estas ações visam eliminar ou minimizar as deficiências estruturais e infraestruturais que afetam a área 

do perímetro de emparcelamento, com consequências particularmente incidentes sobre a atividade 

agrícola. 

4.1 REORGANIZAÇÃO PREDIAL 

Esta componente do PERI de Azinhaga, Golegã e Riachos integra o delineamento de todos os trabalhos 

a efetuar com vista à implantação da nova estrutura predial. É naturalmente a componente fulcral do 

presente Projeto, visando 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. Outro fator que esta componente pretende corrigir diz respeito à 

configuração geométrica dos prédios rústicos, com particular incidência na zona central da área 

estudada, pois apresentam formas desadequadas expressas em índices demasiado elevados da 

proporção largura/comprimento (chegando a atingir valores da ordem de 1/100). 
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Como resultado, a reorganização da propriedade incide sobre uma parte da área total do perímetro 

de emparcelamento, correspondendo a cerca de 3 800 ha, ou seja, 64% da área total, abrangendo 

1508 prédios rústicos. 

Outro aspeto relevante na reorganização predial consistiu na constituição da reserva de terras do PERI 

de Azinhaga, Golegã e Riachos. A aquisição dos terrenos que integram a reserva de terras foi da 

responsabilidade do ex-IDRHa/atual DGADR, tendo-se verificado uma significativa adesão por parte 

dos proprietários interessados em vender.  

4.2 INFRAESTRUTURAS 

4.2.1 Projeto de execução da rede de caminhos agrícolas 

As ações de projeto no âmbito do melhoramento da rede de caminhos agrícolas contemplam a 

intervenção sobre 77 caminhos, totalizando uma extensão de 65.524 m. Genericamente, consideram-se 

4 categorias de caminhos: 

� Caminho Rural (de ligação) que ligam a área de Projeto aos aglomerados populacionais 

(lugares, aldeias, vilas), a concentrações de centros de lavoura e/ou unidades 

transformadoras de produtos agrícolas. São construídos com todas as camadas de fundação 

(estabilização do fundo da caixa, sub-base, base e camada de desgaste) e o pavimento é 

estabilizado, com betão betuminoso ou com pavimento rígido; 

� Caminho Agrícola Principal com características idênticas aos anteriores e que garantem a 

penetração no perímetro, garantindo a distribuição ou aglutinação de tráfego entre os 

caminhos rurais e os caminhos de acesso às parcelas agrícolas; podem servir múltiplos fins - 

agrícolas, habitacionais, outros; 

� Caminho Agrícola Secundário de distribuição ou aglutinação de tráfego, normalmente 

ligados a caminhos agrícolas principais, garantindo o acesso dentro das zonas agrícolas do 

perímetro. Estes caminhos, para além da estabilização do fundo da caixa, deverão ser 

construídos com uma camada de sub-base, para melhoria da fundação, e camada de base 

e desgaste em granulometria extensa, com dimensionamento adequado em relação ao 

tráfego agrícola mais comum na região; 

� Caminho Agrícola Terciário de serventia a uma parcela ou conjunto de parcelas incluídas 

em determinadas zonas agrícolas do perímetro, normalmente com vista à eliminação de 

situações pontuais de falta de acesso (prédios encravados). 



Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do 
Emparcelamento Rural Integrado de Azinhaga, Golegã e Riachos 

Resumo Não Técnico 

AGROTEJO 

 

 

7 

T00614_6_v0 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

4.2.2 Projeto de limpeza do rio Almonda 

Esta componente de Projeto resulta do reconhecimento do papel do rio Almonda como coletor principal 

do sistema de enxugo e drenagem, constituindo o emissário da maior parte das afluências geradas no 

perímetro, assim como das escorrências provenientes das zonas mais elevadas, tanto a partir das 

pequenas bacias incluídas na área de estudo, como a partir das restantes bacias hidrográficas situadas 

a norte desta. 

Basicamente, esta intervenção visa melhorar as condições de escoamento do rio Almonda, em especial 

no troço compreendido na área de Projeto, cuja secção de vazão, para além de evidenciar um 

acentuado assoreamento, se encontra atualmente condicionada devido à abundante acumulação de 

vegetação arbóreo-arbustiva espontânea e, também, de detritos de origem diversa. Tal facto limita a 

capacidade de escoamento do leito do rio, potenciando a ocorrência e magnitude de situações de 

transbordo e rombos nas margens durante os períodos do ano de maior pluviosidade, quando o caudal 

e a velocidade de escoamento se tornam bastante elevados, com naturais consequências negativas 

sobre os terrenos agrícolas adjacentes: para além da considerável erosão dos solos férteis nas zonas 

de maior corrente de água e da deposição de volumes consideráveis de materiais inertes sobre a 

camada arável em zonas mais afastadas, os períodos alargados de inundação dos campos agrícolas 

provocam grandes constrangimentos nas operações culturais. 

4.2.3 Projeto de execução da rede de enxugo e drenagem 

O objetivo fundamental do novo sistema de enxugo e drenagem proposto consiste no rápido 

escoamento, em direção à parte terminal do rio Almonda, antes do ponto de descarga no rio Tejo, da 

maior parte da água de drenagem proveniente essencialmente das zonas envolventes situadas a norte 

do perímetro, bem como daquela que se concentra na área de estudo durante os períodos de 

pluviosidade mais elevada e após a ocorrência de cheias; esta necessidade de intensificar a drenagem 

tem particular incidência na Primavera, quando se inicia a época de amanhos culturais e de realização 

das sementeiras, havendo, ao mesmo tempo, a preocupação de não comprometer o abastecimento de 

água ao Paul do Boquilobo que necessita, nesta altura, de proceder ao encaixe de água em 

quantidade suficiente para manter o plano hídrico a um nível adequado para fazer face ao período 

estival. 

Prevê-se a execução de 11 novas valas de enxugo e drenagem (que totalizam cerca de 10,6 km de 

extensão), a regularização de 3 valas existentes (com cerca de 2,3 km), a limpeza das restantes 

(perfazendo cerca de 15,3 km) e, ainda, a eliminação de 4 valas/troços que totalizam 0,9 km de 

extensão. 
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4.3 MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS DE CARÁCTER COLETIVO 

4.3.1 Projeto de execução da sistematização de terrenos 

A sistematização de terrenos que se prevê efetuar consiste na execução da regularização ou 

nivelamento de terrenos (escavação/aterro), em determinadas zonas do perímetro cuja orografia se 

apresenta em depressão, onde se verifica atualmente a acumulação excessiva e prolongada de água 

nos terrenos agrícolas (especialmente durante o período primaveril), abrangendo áreas significativas 

(designadas por alvercas). Estas intervenções complementam, de certa forma, as intervenções ao nível 

da rede de enxugo e drenagem, contribuindo para a minimização dos problemas que atualmente se 

fazem sentir nestas zonas de cultivo. 

As intervenções preconizadas pretendem, assim, promover o alargamento do período de sazão dos 

terrenos abrangidos pelas Alvercas da Requeixada, Pereira e Coutada, os quais chegam mesmo a ficar 

incultos em anos mais chuvosos pela impossibilidade de realizar os amanhos culturais e as sementeiras 

em tempo oportuno. 

Optou-se pela realização destas operações de nivelamento naquelas zonas por não se considerar 

adequado adotar outro tipo de soluções técnicas, tais como a abertura de valas e/ou a instalação de 

drenagem subterrânea. 

Esta operação de sistematização de terrenos irá incidir sobre 4 áreas de intervenção, as quais, por sua 

vez, se subdividem em zonas distintas, totalizando uma área de 78,4 ha. Os movimentos de terras a 

efetuar envolvem 39.549 m3 de escavação e 84.571 m3 de aterro, o que, em termos de balanço, 

significa que será necessário obter cerca de 45.000 m3 de terra para satisfazer o aterro; esta deverá 

provir da escavação a efetuar no âmbito das obras da rede de enxugo e drenagem. 

4.3.2 Projeto de remodelação da rede de captações de água 

subterrânea para rega 

Da confrontação entre a atual rede de furos e a futura estrutura predial, assim como da posterior 

validação junto dos agricultores, resultou o plano geral da intervenção que contempla a manutenção de 

669 captações existentes, a abertura de 172 novas captações e a selagem de 401 captações. 

Comparando o número de captações atuais (1070) com número total de captações da rede proposta 

(840), espera-se obter uma redução de 21% com a implementação do Projeto. 

Um aspeto particular desta componente prende-se com o destino a dar às captações que vão ser 

desativadas, garantindo-se o seu adequado encerramento e selagem. 
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4.3.3 Projeto de remodelação das redes de baixa e média tensão 

Esta intervenção visa proceder à reestruturação/redimensionamento dos diversos sistemas de 

infraestruturas de abastecimento de energia elétrica, nos vários níveis de tensão. 

A localização das baixadas está diretamente relacionada com a localização destas captações. Assim, 

ao efetuar a redistribuição de uma parte das captações existentes na área estudada - decorrente, 

como se viu, da reorganização predial -, será forçoso que se introduzam as correspondentes alterações 

na rede de distribuição da energia elétrica que abastece os equipamentos de bombagem associados. 

Outro motivo para a realização desta intervenção resulta das alterações que se irão operar na rede 

de caminhos agrícolas, em particular no que respeita aos caminhos a eliminar, pois, como se viu, a 

implantação de grande parte das infraestruturas de abastecimento de energia elétrica 

(designadamente, baixadas), assim como o correspondente traçado da rede, desenvolve-se ao longo 

destes caminhos. 

4.4 REVALORIZAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA 

Esta componente de intervenção consiste na plantação de árvores ao longo de algumas infraestruturas 

e, também, no reforço da vegetação ripícola existente na maracha do rio Tejo visando incrementar o 

valor ambiental e paisagístico da área de Projeto e, ao mesmo tempo, promover a interligação entre 

as áreas agrícolas e as zonas limítrofes de grande riqueza ambiental, especialmente a RNPB e outras 

zonas de vegetação ripícola. 

Um dos principais aspetos considerados no delineamento deste tipo de intervenções foi a definição das 

zonas e locais mais adequados para a realização destas intervenções, visando evitar, tanto quanto 

possível, situações de “conflito” com o normal desenrolar das atividades agrícolas e, também, situações 

em que as “estruturas verdes” a implantar possam vir a promover prejuízos sobre os terrenos agrícolas 

quando ocorrem situações de cheia. 

A implantação dos elementos arbóreos irá concentrar-se preferencialmente na zona do perímetro onde, 

verificando-se uma maior homogeneidade nos padrões de ocupação do espaço (predominantemente 

agrícola), há uma menor incidência de ocorrência de cheias ou, havendo uma ocorrência ocasional 

destas, a velocidade das águas que submergem os terrenos é mais reduzida, procedendo-se o 

escoamento superficial em regime laminar. Estas condições encontram-se fundamentalmente na zona 

central da área de estudo, mais concretamente nas zonas da Coutada, Pereira e Requeixada. 
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Além disso, estas zonas situam-se nas imediações da RNPB que, constituindo sistemas antrópicos de 

carácter agrícola, são frequentados pelas comunidades faunísticas típicas desta região (em particular, 

avifauna). Estes agro-sistemas contribuem, assim, para a diversidade e sustentabilidade destas 

comunidades, que encontram nestes habitats locais de alimentação, refúgio e reprodução. A 

implantação de “estruturas verdes” nestas zonas irá, por um lado, consubstanciar esta funcionalidade de 

suporte à fauna local, constituindo, por outro lado, corredores que poderão promover a sua expansão, 

dada a conectividade entre os diversos locais destes ecossistemas que fica, desta forma, reforçada. 

Resumidamente, promover-se-á o adensamento da galeria de árvores existente na berma de caminhos 

e da galeria ripícola existente nas margens de valas, perfazendo aproximadamente 11,2 km e 3,4 km, 

respetivamente, bem como a plantação de cerca de 5 Km de vegetação ripícola nas margens de vala 

a construir; no caso da beneficiação da maracha do rio Tejo, prevê-se intervir numa extensão de cerca 

de 8 km. 

4.5 ACÇÕES SUSCEPTÍVEIS DE GERAR IMPACTES AMBIENTAIS 

As principais atividades da fase de construção suscetíveis de gerar impactes ambientais prendem-se 

com: 

� As obras associadas à reorganização da estrutura predial, nomeadamente: 

� Obras de demarcação de novos prédios no terreno consistindo no arranque dos marcos de 

propriedade existentes e colocação de novos marcos (3800). 

� As obras de melhoria da rede de caminhos agrícolas, nomeadamente: 

� Obras de melhoria de caminhos existentes (numa extensão de 14.057 m); 

� Obras de construção de novos caminhos (numa extensão de 39.650 m); 

� Obras de eliminação de determinados caminhos que deixarão de ser necessários após a 

reorganização da estrutura predial (numa extensão de 11.733 m); 

� Obras de construção de obras de arte (passagens hidráulicas, estruturas de entrada/saída 

de aquedutos, valetas, pontões e serventias). 

� As obras de limpeza de um troço do rio Almonda (numa extensão de 5,0 Km), 

nomeadamente: 

� Poda e corte de arbustos que estejam a dificultar ou a obstruir o leito do rio; 
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� Remoção de material vegetal (por exemplo, árvores mortas) e outros resíduos acumulados 

no leito do rio; 

� As obras de melhoria da rede de enxugo e drenagem, nomeadamente: 

�  Obras de limpeza e reperfilamento de valas existentes (numa extensão de 15,3 Km e 2,3 

Km, respetivamente); 

�  Obras de abertura de novas valas (numa extensão de 10,6 Km); 

�  Obras de eliminação de valas/troços de valas existentes (numa extensão de 0,9 Km);  

� Obras de instalação de comportas verticais; 

� Obras de instalação de válvulas de maré; 

� Obras d construção de obras de arte (estruturas de entrada/saída de aquedutos). 

� As obras de sistematização de terrenos, nomeadamente: 

� Obras de regularização ou nivelamento de terrenos na Alverca da Requeixada (numa área 

de 30,8 ha); 

� Obras de regularização ou nivelamento de terrenos na Alverca da Pereira (numa área de 

21,0 ha); 

� Obras de regularização ou nivelamento de terrenos na Alverca da Coutada (numa área de 

25,0 ha); 

� Obras de regularização ou nivelamento de terrenos na Alverca do Campo (numa área de 

0,2 ha); 

� As obras de remodelação de captações de água subterrânea para rega, em consequência da 

remodelação predial, nomeadamente: 

� Obras de abertura de novas captações (172); 

� Obras de encerramento e selagem de captações existentes (401). 
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� As obras de remodelação das redes de baixa e média tensão, acompanhando a 

remodelação de captações de água subterrânea, nomeadamente: 

� Obras de instalação de novas baixadas (185); 

� Obras de desmontagem de baixadas existentes (245); 

� Obras de instalação de linha de baixa tensão (numa extensão de 16,2 Km); 

� Obras de desmontagem de linha de baixa tensão (numa extensão de 8,0 Km); 

� Obras de instalação/desmontagem/deslocamento de Postos de Transformação (8/1/1). 

� As obras de valorização e integração paisagística de algumas das infraestruturas 

abrangidas, nomeadamente: 

� Obras de adensamento da galeria de árvores na berma de caminhos e da galeria ripícola 

nas margens de valas existentes (numa extensão de 11,2 Km e 3,4 Km, respetivamente); 

� Obras de plantação de vegetação ripícola nas margens de valas a construir (numa 

extensão de 4,9 Km); 

� Obras de valorização e recuperação da maracha do Tejo (numa extensão de 8,0 Km). 

Na fase de exploração, as ações de projeto não deverão gerar impactes ambientais de natureza 

distinta daqueles que atualmente se fazem sentir na área de estudo, em resultado do predomínio da 

atividade agrícola na região. De facto, esta atividade irá continuar a ser predominante, considerando-

se que alguns dos impactes negativos que poderá gerar deverão ser minimizados através da 

implementação do Projeto. 

Alguns dos principais impactes associados à fase de exploração estarão relacionados com o solo e 

respetiva aptidão agrícola, assim como com os recursos hídricos (em particular, os subterrâneos). Dando 

particular atenção à aplicação dos produtos utilizados na agricultura, designadamente os fertilizantes, 

já hoje em dia se fazem sentir condicionalismos que visam diminuir os riscos de poluição daqueles 

recursos. A implementação do Projeto, na fase de exploração, tenderá a potenciar os efeitos positivos 

desses condicionalismos. 

Serão também relevantes os impactes na socio economia da região e na qualidade de vida das 

poluções locais que as ações de projeto deverão ter nesta fase em prol da eficiência, rentabilidade e 

sustentabilidade da atividade agrícola. 
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5 CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO AMBIENTE NA ÁREA DE 
INTERVENÇÃO DO PROJETO 

O clima da região onde se insere o Projeto, caracteriza-se como sendo sul-mediterrânico temperado, 

sub-húmido (nos concelhos de confluência com o Alentejo, mais secos e quentes) a húmido (nos concelhos 

da zona norte desta região). Nesta região, o verão é habitualmente quente e seco, com temperaturas 

absolutas diárias que chegam a atingir valores superiores a 40º C nos meses mais quentes, ou seja julho 

e agosto, registando-se igualmente uma muito baixa ocorrência de precipitação; nestes meses, as 

máximas e mínimas médias diárias são da ordem dos 31ºC e 16ºC, respetivamente. Isto tem origem nas 

altas pressões subtropicais que nesta estação se deslocam para norte, influenciando o clima da região. 

O Inverno, por sua vez, é relativamente frio e chuvoso, em que os meses mais frios (dezembro, janeiro e 

fevereiro) registam temperaturas médias diárias de cerca de 10ºC, chegando a atingir os - 3ºC, em 

valores absolutos, embora esporadicamente. 

Do ponto de vista geomorfológico, o relevo encontra-se influenciado pela atividade erosiva do Tejo, 

tratando-se de uma extensa superfície aplanada levemente inclinada para o rio. A geologia, a área 

abrangida pelo Projeto localiza-se no limite norte do sistema aquífero designado por “Aluviões do 

Tejo”, tendo como suporte um conjunto de depósitos fluviais recentes originados pela diminuição da 

capacidade de carga do rio Tejo e que se instalaram numa depressão, denominada por Bacia Terciária 

do Tejo. 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais, na área de estudo, estão presentes duas massas de água: 

Rio Almonda e rio Tejo. Nas margens do rio Almonda, situa-se a Reserva Natural do Paul do Boquilobo, 

integrada na lista de Zona Húmidas de Importância Internacional da Convenção de Ramsar. 

Na qualidade da água, as principais pressões identificadas, são a agricultura e as cargas urbanas. As 

cargas tópicas de poluição são claramente superiores, essencialmente no que diz respeito ao fósforo e 

azoto. Quanto às cargas poluentes de origem difusa, a principal origem é a agricultura. 

A agricultura intensiva de regadio que caracteriza esta zona, por recorrer significativamente ao uso de 

fertilizantes. Poderá ter especial importância na poluição das águas, nomeadamente ao nível dos 

nitratos (normalmente lixiviados pela rega) e dos fosfatos (associados sobretudo à erosão da camada 

superficial dos solos). 

Os solos mais representativos da área de estudo são constituídos por uma espessa série de argilas e 

arenitos do Miocénio superior, arenitos e conglomerados do Pliocénio, depósitos de terraços fluviais e 

na camada superior por aluviões modernos do Holocénio. 
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A ocupação do solo é marcada pelo predomínio das zonas agrícolas resultante da forte vocação 

agrícola que caracteriza esta região; em oposição, as zonas florestais e seminaturais apresentam uma 

representatividade acentuadamente reduzida. 

Destaca-se ainda a relativa expressão das zonas artificializadas e das zonas húmidas, sendo que, esta 

última, deriva fundamentalmente da área ocupada pela RNPB, tendo especial influência a zona de 

proteção integral desta reserva (localizada junto ao limite poente da área de estudo). 

Em termos do ordenamento do território, encontram-se em vigor, para a área de estudo, o Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo do Ribatejo (PROT – OVT), no domínio 

florestal o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Ribatejo (PROF RIBATEJO), no domínio dos 

recursos hídricos, o Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Tejo e o Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (RH5) – PGBH do Tejo, no domínio da 

conservação da natureza, o Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Paul do Boquilobo (PORNPB) e, ao 

nível municipal, os Planos Diretores Municipais de Torres Novas e Golegã.  

Relativamente às condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, na área de estudo, 

identificam-se espaços integrados em Reserva Ecológica Nacional, em Reserva Agrícola Nacional, em 

domínio público hídrico. A área de estudo é atravessada por estradas regionais e nacionais e por 

diversos e caminhos rurais. 

Ao nível da ecologia, considera-se que a vegetação natural da região consistia em ambiente terrestre 

por sobreiral, enquanto os sapais, juncais, tamargais, salgueirais, ulmais e freixiais se desenvolviam 

associados aos ecossistemas ribeirinhos. Atualmente, estas formações vegetais são apenas encontradas 

em agrupamentos vestigiais e, em muitos casos, formando unidades muito degradadas. A sua existência 

ou mesmo os vestígios de uma eventual regeneração apresentam importância ecológica e mesmo 

conservacionista. 

Em ambiente terrestre, dos antigos sobreirais pouco resta da sua estrutura original, apenas é possível 

encontrar áreas de montado. A restante área encontra-se colonizada por povoamentos florestais 

(pinhais e eucaliptais) ou por áreas urbanas. Nas áreas de baixa, correspondentes aos solos 

aluvionares, os salgueirais deram lugar a vastas áreas agrícolas. Esta ação foi-se intensificando ao 

longo do tempo, adequando culturas ou transformando a zona húmida num ambiente mais terrestre 

(diques, canais e valas), tendo perdido o seu carácter natural. O abandono ou a menor afetação de 

algumas áreas propiciou a criação de condições de habitabilidade que aos poucos foi colonizada por 

vegetação higrófita, assumindo no extremo oeste da área de estudo algum significado. Com cerca de 

554 ha, esta área mais inóspita, tornou-se no maior ecossistema aquático de características lênticas 
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existente em águas interiores portuguesas, onde a reconhecida diversidade e abundancia de aves que 

se tem vindo a instalar lhe atribui a classificação, desde Junho de 1980, de Reserva Natural (Reserva 

Natural do Paul do Boquilobo). 

A importância da RNPB na área de estudo prende-se principalmente com a componente avifaunística, 

sendo este o grupo com mais abundante e de maior valor para a conservação. 

Pela análise dos dados resultantes da amostragem, verifica-se que a generalidade das espécies 

inventariadas não se encontram ameaçadas. Algumas das espécies listadas, segundo a legislação 

nacional e internacional, apresentam algum interesse conservacionista. Nos trabalhos realizados, das 

espécies observadas destaque para duas espécies de aves: o corvo (Corvus corax) pelo seu estatuto 

Quase Ameaçado (NT) e o íbis-preto (Plegadis falcinellus) pelo seu estatuto Regionalmente Extinto (RE). 

De notar que esta última espécie tem aumentado o número de indivíduos registados, quer como 

invernante quer como reprodutor, sendo a RNPB um dos locais desses registos. 

A área de estudo é caracterizada por uma paisagem onde a agricultura intensiva e especializada 

apresenta um padrão geométrico constituído pelas parcelas, devido às valas e caminhos, reforçado 

pelos alinhamentos arbóreos. As culturas são variadas, sendo comum duas culturas anuais. Apresenta 

uma variedade cromática, dominada pelos verdes e ocres.  

As principais áreas urbanas surgem na transição da lezíria para os terrenos grosseiros da charneca. As 

vias tradicionais que ligam as principais áreas urbanas, também se encontram nesta transição, pelo que 

estas áreas se expandiram ao longo delas. 

Do ponto de vista do património construído, arquitetónico e arqueológico, o trabalho de campo 

conduziu à identificação de um conjunto significativo de vestígios arqueológicos, situados especialmente 

na metade norte da área de estudo. Destaque para estação arqueológica das Ruínas Romanas da Villa 

Cardilio, situada no vale do rio Almonda, no extremo norte da área de estudo 

Na área de estudo, a população concentra-se maioritariamente na vila da Golegã, apresentando o 

resto do perímetro de emparcelamento, onde dominam as atividades agrícolas, uma densidade 

populacional muito baixa. O destaque vai, ainda, para os aglomerados de Riachos e Azinhaga que, 

embora não se incluam na área de estudo, ficam localizados nas suas imediações e concentram uma 

parte importante da população diretamente envolvida neste Projeto de Emparcelamento. 

A evolução da estrutura sectorial do emprego na região envolvente da área de estudo é caracterizada 

por uma crescente e continuada importância do sector terciário e por uma progressiva perda de 

importância dos restantes sectores. 
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O sector primário tem, em termos de emprego, uma importância cada vez menor, embora no concelho 

da Golegã e nas respetivas freguesias se observe alguma resistência a esta perda de importância. 

Para além da produção agrícola, o pequeno comércio a retalho, a restauração (tirando partido do 

tipicismo gastronómico local), a construção civil, a pequena indústria e o artesanato constituem as 

principais atividades do tecido produtivo concelhio. 

Quanto à qualidade do ar da área de estudo, a inexistência de emissões poluentes significativas, 

devida à fraca industrialização e à presença de vias de comunicação de curta distância com pouca 

intensidade de tráfego (à exceção da A23 e da Linha Ferroviária do Norte, em conjugação com os 

fatores climáticos (regime de ventos) e de relevo, levam a concluir que a qualidade do ar é boa, o que 

seria de esperar numa zona rural com baixa densidade populacional e uma elevada capacidade de 

dispersão de poluentes. Os possíveis problemas de qualidade do ar registar-se-ão junto das principais 

vias de comunicação.  

O Projeto em estudo localiza-se numa área em que as baixas densidades populacionais e grande 

dispersão de áreas urbanas correspondem a uma baixa atividade ruidosa. As principais fontes que 

condicionam o quadro acústico de referência na área de intervenção do Projeto cingem-se ao ruído 

gerado pelo tráfego rodoviário e tráfego ferroviário. 

Relativamente aos resíduos sólidos urbanos (RSU), nos municípios da área de estudo, a gestão dos 

mesmos é assegurada pelo sistema intermunicipal RESITEJO – Associação de Gestão e Tratamento dos 

Lixos do Médio Tejo. Em 2012 foram encaminhadas para aterro sanitário cerca de 16 879 toneladas 

de resíduos indiferenciados provenientes dos municípios da Golegã (18%) e Torres Novas (82%). 

6 AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS DO PROJETO  

No EIA procuraram-se identificar, prever e avaliar os principais impactes ambientais decorrentes da 

execução das infraestruturas previstas, com o objetivo de poder propor medidas minimizadoras 

daqueles impactes, nomeadamente para as fases de construção e exploração do Projeto.  

Globalmente, os impactes associados ao Projeto em estudo apresentam um quadro francamente 

positivo, centrando-se sobretudo na fase de exploração, manifestando-se a diferentes níveis, quer 

diretamente pelas melhorias induzidas na qualidade da água para rega e nos solos, como mais 

indiretamente pelas consequências socioeconómicas que daí advêm. 
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Durante a fase de construção, ao nível da geologia e hidrogeologia, solos e ocupação do solo, os 

impactes decorrerão das atividades a realizar no âmbito das intervenções a efetuar nos caminhos, nas 

redes de drenagem, nas obras de reforço de estruturas, na reorganização da estrutura predial, no 

reordenamento das captações e na sistematização dos terrenos. Estas intervenções provocarão 

alterações nas características geomorfológicas e eventualmente na qualidade dos recursos hídricos 

subterrâneos, devido à ocorrência de derrames acidentais de óleos e combustíveis de viaturas e 

equipamento em uso na obra ou à descarga de efluentes oriundos do estaleiro. Os impactes na 

geologia e nos aquíferos resultantes destas intervenções poderão classificar-se como potencialmente 

negativos, locais, diretos, imediatos, pouco significativos e prováveis a certos, de magnitude reduzida, 

temporários, reversíveis e minimizáveis.  

A selagem de captações que vierem a ser postas fora de serviço (401 captações) é considerada boa 

prática ambiental, pois impede que estas se transformem em fácil veículo de propagação de 

contaminação com origem à superfície, onde é intensa a atividade agrícola. Os impactes gerados por 

esta prática são positivos, certos, permanentes, de âmbito local e de moderada a elevada magnitude. 

A implementação das redes de drenagem e dos caminhos determinará, necessariamente, trabalhos de 

movimentação de terras. Na perspetiva dos recursos hídricos superficiais e respetiva qualidade da 

água, aumenta a suscetibilidade dos solos à erosão, contribuindo para o arraste de finos pelas águas, 

em resultado das precipitações que vierem a ocorrer, conduzindo a um incremento do teor de sólidos 

em suspensão nas águas superficiais e, em função da sua deposição nos leitos das valas e linhas de 

água, para a criação de obstáculos ao normal escoamento dessas águas. É expectável que esses 

impactes sejam pouco significativos, de magnitude moderada, temporários e reversíveis.  

A degradação da qualidade química das águas superficiais resultante da presença e da circulação 

das viaturas afetas às atividades de construção, irá traduzir-se, sobretudo, em aumento do teor da 

água em hidrocarbonetos e nalguns metais pesados (zinco, cádmio, cobre, crómio e chumbo), com 

impactes indiretos adversos na flora e fauna locais, dada a reduzida biodegradabilidade e o potencial 

de bioacumulação deste tipo de compostos. As intervenções perspetivadas incidirão sobre quase toda a 

área de Projeto, pelo que estes efeitos tenderão a sentir-se na generalidade dos cursos e linhas de 

água mas durante períodos relativamente curtos. Será um impacte negativo, de âmbito local, de 

ocorrência certa, de duração temporária, reversível, imediato, direto e minimizável, pouco significativo 

(na zona afeta à Reserva Natural ao Paul do Boquilobo, poderá assumir um maior significado dado o 

interesse ambiental desta zona) e a sua magnitude, que poderá ser reduzida ou moderada, dependerá 

das condições de manutenção das viaturas e da eficácia do sistema de gestão de óleos usados 

provenientes dessas viaturas. Estes impactes são minimizáveis pela adoção das medidas de minimização 

propostas. 



 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do 
Emparcelamento Rural Integrado de Azinhaga, Golegã e Riachos 

Resumo Não Técnico 

AGROTEJO 
 

18 

T00614_6_v0 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E  

Ao nível do ordenamento, durante a fase de construção, as faixas de implantação das infraestruturas 

afetarão de forma permanente áreas de RAN e REN, nomeadamente aquelas ocupadas pela 

construção de novos caminhos e valas. Os impactes resultantes destas intervenções serão negativos, 

devido à perda efetiva de área RAN, sendo os impactes âmbito local, imediatos, diretos, certos e 

irreversíveis. No entanto, serão impactes de reduzida magnitude e pouco significativos, dado que a 

área total das faixas de implantação das novas infraestruturas associadas à rede de caminhos 

agrícolas e à rede de enxugo e drenagem é de 29,38 ha, correspondendo apenas a 0,5% da área 

total do perímetro de emparcelamento.  

Tal como na RAN haverá perda efetiva de área de REN e consequentemente um impacte negativo. Em 

termos de área total, os impactes mais relevantes da construção de valas e caminhos surgem nos 

ecossistemas zonas ameaçadas pelas cheias, leito de cheia e áreas de máxima infiltração. Em termos de 

impacte percentual sobre o ecossistema presente na área em estudo, o maior impacte acontece sobre as 

zonas de risco de erosão. 

Os impactes negativos sobre a flora e vegetação, decorrentes da execução do Projeto em estudo, 

serão sobretudo resultantes da destruição, em fase de construção, da vegetação nas unidades florísticas 

identificadas na área de estudo, nomeadamente no decurso das ações de limpeza do rio Almonda, das 

ações da reformulação das redes de enxugo, de drenagem e viária, bem como da grande 

movimentação de máquinas exigida pelo tipo de obra em causa.  

Importa, também, referir, que nenhuma das intervenções previstas, ao nível da rede de enxugo e de 

drenagem terá qualquer influência negativa, direta ou indireta sobre a área da RNPB ou sobre as 

condições hídricas dessa área protegida. As intervenções previstas permitirão mesmo, em determinadas 

circunstâncias, melhorar as condições hídricas no paul, o que se considera um impacte positivo com 

significado. 

No global os impactes resultantes destas ações são considerados negativos, de magnitude reduzida, 

pouco significativos, certos, temporários, de âmbito local e minimizáveis. 

As intervenções relativas à limpeza do rio Almonda, são dirigidas exclusivamente à remoção dos 

indivíduos que se estabeleceram na área de canal, privilegiando a remoção das espécies alóctones, 

indivíduos mortos e entulhos, que não interferem com a continuidade e complexidade estrutural da 

galeria ripícola existente, não pondo em causa o estado de conservação do rio. Paralelamente está 

ainda contemplado a remoção de todos os restos vegetais e detritos resultantes das operações de 

limpeza dos locais de obra, sendo estes separados de acordo com a sua tipologia e transportados 

para local adequado (compostagem ou aterro sanitário). 
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Com esta intervenção não se espera que venha a haver alterações radicais nas condições ambientais 

atuais (temperatura da água, ensombramento, teor em matéria orgânica e morfologia do leito fluvial), 

sendo expectável a correção de ações de erosão, evitando a degradação de áreas de talude ou dos 

terrenos contíguos ao rio. Por estas razões, são esperados impactes positivos, de magnitude reduzida, 

pouco significativos, certos, temporários, de âmbito local e por se tratar de uma ação que decorre no 

ecossistema sensível, deverão respeitar medidas propostas de minimização. 

Com a construção do Projeto, surgirão alterações na Paisagem que se traduzirão em impactes de 

magnitude e significância diversas. Assim, quer ao nível estrutural, quer ao nível de impacte visual, são 

esperados: impactes diretos numa primeira fase, por imposição de elementos estranhos à paisagem, e 

depois de forma indireta, impactes causados pela destruição de componentes constituintes da paisagem 

que hoje contribuem para a sua harmonia e qualidade visual. 

Refira-se que a construção do Projeto terá uma duração superior a dois anos e será marcada por 

várias frentes de obra, aumentando deste modo a intrusão visual e redução da qualidade visual e 

paisagística em toda a área de estudo. 

A fase de construção é considerada a mais lesiva para o fator ambiental património, uma vez que 

comporta um conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes genericamente 

negativos, definitivos e irreversíveis, uma vez que inviabilizam a conservação de contextos 

arqueológicos no subsolo ou a manutenção de elementos edificados in situ. 

As principais atividades da fase de construção suscetíveis de gerar impactes ambientais prendem-se 

com as ações de desmatação e limpeza do coberto vegetal, de movimentações e modelações do 

terreno, abertura/ remodelação de acessos e valas, movimentação de máquinas e equipamentos, 

instalação de estaleiro, áreas de empréstimo e áreas de depósito de materiais. 

Villa Cardilio corresponde ao Imóvel Classificado situado no perímetro do Projeto, em área de 

intervenção, uma vez que se situa sob novo lote e a zona de proteção é intercetada por caminho 

terciário. Refira-se que a reorganização predial que o Projeto prevê, incide apenas sobre o perímetro 

de proteção de Villa Cardilio, não havendo qualquer tipo de intervenção no interior do sítio 

arqueológico.  

Os restantes imóveis classificados do perímetro de projeto (Igreja Matriz da Golegã / Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição, Pelourinho da Golegã e Casa-Museu Carlos Relvas) situam-se em plena área 

urbana da Golegã, não existindo qualquer probabilidade de afetação direta ou indireta. 
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Para a execução da maioria das obras associadas ao Projeto, sobretudo no caso da construção e 

beneficiação de valas de enxugo e drenagem e das vias de comunicação, está prevista a contratação 

de empresas especializadas que utilizam tecnologia muito mecanizada. No entanto, é previsível a 

criação de postos de trabalho temporários associados à execução das obras, pelo menos às de menor 

grau de mecanização, bem como algum desenvolvimento do comércio local, pelo possível aumento das 

vendas de material de construção civil. Estes impactes, do ponto de vista socioeconómico, poderão ser 

bastante positivos, embora de magnitude reduzida e pouco significativos, principalmente pela 

contratação das referidas empresas. Além disso, são impactes essencialmente locais e temporários. 

Os impactes negativos (pouco significativos) sobre a Qualidade do Ar, verificar-se-ão apenas na fase 

de construção do Projeto e estarão associados sobretudo às emissões de poluentes resultantes dos gases 

de escape.  

Da avaliação dos impactes causados pelo Ruído resulta que, considerando as características da área 

de intervenção, o reduzido número de recetores sensíveis, e a natureza dos trabalhos associados à fase 

de construção, os eventuais impactes acústicos na fase de obra, poderão ser em alguns casos 

significativos, mas localizados, temporários e reversíveis, cessando após a conclusão dos trabalhos.  

Os impactes associados à Gestão de Resíduos ocorrem maioritariamente na fase de construção do 

Projeto. Ao envolver o manuseamento de resíduos perigos, por um lado e por outro um elevado volume 

de resíduos de construção e demolição, os impactes associados a gestão de resíduos na fase de 

construção, são considerados negativos, embora pouco significativos.  

Tal como já referido, é na fase de exploração que se verificam os principais impactes positivos do 

Projeto, manifestando-se a diferentes níveis; os impactes negativos potencialmente ocorrentes 

consideram-se pouco significativos. 

Ao nível da hidrogeologia, as medidas de intervenção preconizadas no Projeto relativas a alterações 

que previsivelmente serão introduzidas nas atividades e práticas agrícolas, em conjunto com as medidas 

de minimização recomendadas e os “programas de ação” estabelecidos legalmente, determinarão 

impactes positivos nos recursos hídricos subterrâneos, significativos, de magnitude elevada, diretos, de 

médio prazo, certos e de âmbito local e regional. 

No que diz respeito ao aspeto quantidade dos recursos hídricos superficiais das linhas de água 

localizadas no perímetro do Emparcelamento Rural Integrado, não se preveem quaisquer impactes 

negativos. Salienta-se que, os mesmos se podem considerar positivos, uma vez que o Projeto em 

questão, ao permitir uma melhor racionalização da gestão da água, conduz a uma diminuição do 

volume de água despendida na rega. A atual fragmentação e dispersão da estrutura da maioria das 



Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do 
Emparcelamento Rural Integrado de Azinhaga, Golegã e Riachos 

Resumo Não Técnico 

AGROTEJO 

 

 

21 

T00614_6_v0 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJECTOS, LDA 

explorações agrícolas, leva a que o mesmo agricultor utilize simultaneamente mais do que um regadio 

individual, de acordo com a localização geográfica das parcelas que constituem a exploração. A 

reorganização predial das explorações agrícolas terá reflexos na expansão da rega sob pressão 

(principalmente da aspersão) em detrimento da rega por gravidade, permitindo obter uma maior 

eficiência de rega, que se traduz na redução dos volumes de água consumidos por unidade de área. 

Além disso, o reordenamento das captações de água para rega, permite uma redução do número de 

furos por hectare. Apesar destes impactes se fazerem sentir sobretudo ao nível das águas subterrâneas, 

também se vão sentir nas águas superficiais, uma vez que também existem captações de águas 

superficiais que tendencialmente deverão diminuir por via desta otimização. Considera-se, que os 

impactes serão positivos e assumirão uma importância significativa, serão de magnitude elevada, 

influência local, probabilidade certa, duração permanente, reversíveis, diretos e sentidos a longo prazo. 

No que concerne a alterações de ordem geral na qualidade da água nos cursos de água e valas 

afluentes, o aumento da contenção das águas das cheias, nomeadamente pela melhoria da rede de 

enxugo e drenagem dos solos, conduz à redução do afluxo de substâncias perigosas às águas 

superficiais da área de Projeto. Desta forma, prevê-se, nas áreas a beneficiar, condições menos 

favoráveis para a dissolução e/ou lixiviação de resíduos de compostos fitofármacos presentes no solo, 

o que, em paralelo com a adoção generalizada de boas práticas agrícolas, irá contribuir para diminuir, 

a prazo, os riscos de contaminação das águas superficiais por determinadas substâncias perigosas na 

área de Projeto e, em menor grau, no próprio rio Tejo.  

As intervenções ao nível do reforço e manutenção da maracha do Tejo têm bastante relevância porque 

a consolidação da zona de interface entre a maracha e os terrenos agrícolas irá contribuir 

significativamente para a preservação da aptidão agrícola dos solos adjacentes a esta estrutura. De 

facto, estas intervenções destinam-se essencialmente a controlar a eventual erosão provocada pelas 

águas que galgam a maracha (estrutura em enrocamento da sub-base do caminho, enchimento de 

depressões e plantação de salgueiros), bem como a contrariar a eventual deposição de areia, cascalho 

ou outros materiais inertes sobre os terrenos agrícolas situados no trajeto da corrente, afetando o cultivo 

destes terrenos agrícolas. Considera-se que estes impactes são positivos e assumem uma importância 

significativa, de magnitude moderada, influência local, probabilidade certa, duração permanente, 

reversíveis, diretos e sentidos a médio prazo. 

Na fase de exploração, o risco de poluição do solo provocada por agroquímicos, nomeadamente por 

adubos azotados, está salvaguardado devido às restrições impostas pelas regras da Condicionalidade 

e pelo programa de ação associado à Zona Vulnerável do Tejo, sem prejuízo da adoção de medidas 

adicionais. Por isso, a ocorrência de impactes negativos em resultado do uso inadequado deste tipo de 

produtos considera-se pouco provável, pouco significativo, localizado e reversível. 
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No caso específico das operações de sistematização de terrenos, nesta fase de exploração, prevêem-

se efeitos bastante positivos sobre a ocupação do solo nas zonas a intervir pois, ao eliminar as 

condições atuais de encharcamento dos terrenos agrícolas por períodos mais ou menos prolongados – 

fortemente condicionantes para o cultivo destes terrenos -, incrementa-se o seu potencial 

aproveitamento agrícola. 

Ao nível da ecologia, as ações de requalificação integradas no projeto de valorização e integração 

paisagística assumem o seu potencial impacte positivo, de magnitude moderada, significativos, certos, 

permanentes, de âmbito local, e contribuem neste momento para compensar impactes negativos 

inerentes à execução da totalidade do Projeto, nomeadamente os referentes à perda de condições de 

habitabilidade ao longo do novo traçado da rede viária criada. 

A exploração agrícola, designadamente a lavra consiste o fator de afetação mais significativo para o 

património decorrente desta fase, contudo, não se preveem alterações significativas em relação à 

situação de referência, uma vez que os sítios identificados nos impactes já se encontram em terrenos de 

ocupação agrícola. 

Em termos socioeconómicos, além do aumento do rendimento dos agricultores, é importante realçar os 

resultados positivos ao nível da racionalização dos tempos de trabalho e das condições em que este é 

realizado, o que permitirá libertar os agricultores para outro tipo de ocupações e aumentar os seus 

tempos livres. Este facto é relevante para uma maior valorização e dignificação da condição de 

agricultor. Paralelamente verificar-se-á uma redução de circulação de maquinaria agrícola nas 

principais vias da área de estudo, potenciada pela concentração de parcelas afetas a um mesmo 

agricultor, resultantes de reorganização predial.  

A melhoria das condições técnicas e sociais de produção na zona de intervenção poderá contribuir de 

forma decisiva para a fixação de jovens e, desse modo, para a renovação dos ativos agrícolas. Apesar 

da área de estudo não coincidir com a área abrangida pelo conjunto das três freguesias de Azinhaga, 

Golegã e Riachos, pode-se afirmar que a representatividade desta área é considerável a nível 

concelhio, em particular na Golegã, sendo obviamente menor a nível regional.  

Saliente-se ainda, neste contexto, que os impactes resultantes da implementação do Projeto, no que diz 

respeito à melhoria do sector agrícola, serão bastante significativos no âmbito concelhio, embora no 

âmbito regional sejam mais reduzidos. 
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Por outro lado, os melhoramentos na rede viária da zona e na rede de drenagem constituem 

importantes valências associadas ao Projeto com repercussões positivas, não só para os agricultores da 

área de estudo, mas também para a totalidade da população local. De facto, com a 

construção/melhoramento de caminhos principais e secundários, origina-se um efeito positivo ao nível da 

melhoria do tráfego rodoviário local, com melhores facilidades, por exemplo, para o escoamento dos 

produtos agrícolas. Da concretização de todas as ações propostas para o Projeto é, assim, de esperar 

a melhoria das condições socioeconómicas da população de Azinhaga, Golegã e Riachos, o que 

constitui sempre a finalidade de um projeto desta natureza. 

Os principais impactes decorrentes deste Projeto terão lugar na fase de construção sendo, portanto, 

nesta fase, que se concentram também as principais medidas de minimização propostas. Assim, para a 

fase de obra foi proposta a implementação de um Plano de Gestão Ambiental, no qual se encontram 

definidas todas as medidas que deverão ser acauteladas e que minimizam os impactes negativos das 

obras. Estas regras deverão salvaguardar toda a legislação em vigor, quer relativa a aspetos 

ambientais, quer relativa a aspetos de ordenamento, sinalização de rodovias, entre outras que sejam 

relevantes. 

As medidas previstas englobam aspetos diversificados como a prevenção de acidentes ambientais, a 

gestão das frentes de obra e dos estaleiros, a gestão de origens de água e efluentes, a gestão da 

movimentação de terras, a gestão de resíduos e a construção e manutenção de acessos. Trata-se de 

medidas que minimizam efeitos sobre vários aspetos ambientais em simultâneo. 

Está também prevista, ao nível das medidas específicas e das medidas gerais de gestão ambiental de 

obra, a recuperação das áreas afetadas pelas obras.  

7 MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 

Todos os projetos alvo de um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, devem ser 

acompanhados, durante a fase de construção e exploração, de um Programa de Monitorização. Assim, 

as medidas de minimização identificadas deverão ser ajustadas em função dos resultados práticos 

obtidos, podendo algumas ser abandonadas se se evidenciarem como não necessárias e outras 

melhoradas em resultado do programa de monitorização. 

O Programa de Monitorização foi desenvolvido para os descritores para os quais o Estudo de Impacte 

Ambiental determinou essa necessidade, nomeadamente as águas subterrâneas, flora e vegetação e 

fauna. 
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Os objetivos inerentes ao programa de monitorização de águas subterrâneas, através da observação 

de furos existentes, tem em vista identificar as eventuais afetações quer no nível freático, quer da 

respetiva qualidade da água. 

O programa de monitorização de flora e vegetação tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento 

das comunidades florísticas e propor métodos de amostragem e análise que assegurem a qualidade 

dos dados. Este programa pretende, ainda, em caso de deterioração do recurso flora, fornecer 

informação antecipada à entidade responsável pela gestão para assegurar de forma sustentável o 

desempenho ambiental sem prejuízo da eficiência produtiva. 

Relativamente à fauna, o programa de monitorização deverá permitir compreender e quantificar as 

afetações resultantes das fases de desenvolvimento e exploração deste Projeto, nomeadamente no que 

se refere às afetações das estruturas lineares (sebes e galerias ripícolas) e dos níveis de água na RNPB.  

Será desenvolvido um Acompanhamento Ambiental durante a empreitada de construção do Projeto, de 

modo a garantir a implementação e o cumprimento das medidas de minimização gerais e específicas 

recomendadas no EIA, de eventuais medidas adicionais propostas pela Agência Portuguesa do 

Ambiente, resultantes do processo de Avaliação de Impacte Ambiental. 

A Gestão Ambiental deverá basear-se em diversas exigências ambientais, a seguir indicadas, que 

deverão ser integradas no respetivo Caderno de Encargos da empreitada, para concretização pelo 

empreiteiro, ou desenvolvidas e implementadas pelo promotor. No Caderno de Encargos deverão 

também ser incluídas todas as medidas de minimização constantes neste EIA e outras eventualmente 

propostas pelas autoridades competentes resultantes do procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental.  

Assim, deverá ser desenvolvido um Plano de Gestão Ambiental da fase de obra que terá como 

principal objetivo garantir a aplicação, de uma forma eficaz e sistematizada, dos requisitos de carácter 

ambiental e das medidas de minimização referidas no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), assegurando 

o acompanhamento ambiental da Empreitada, a definição de procedimentos e registos relativos às 

operações que tenham incidências ambientais e posterior avaliação dos resultados obtidos. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do 

Projeto de Execução do Emparcelamento Rural Integrado (PERI) de Azinhaga, Golegã e Riachos.  

O PERI de Azinhaga, Golegã e Riachos integra um conjunto de soluções a implementar que abrange 

três áreas de atuação principais: reorganização predial; infraestruturas; e melhoramentos fundiários e 

requalificação ambiental e paisagística. Por abranger uma área superior a 500 ha e estar incluindo 

parcialmente uma área sensível, encontra-se sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), conforme 

definido na alínea a) do n.º 1, Anexo II, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 

O proponente do Projeto é a AGROTEJO - União Agrícola do Norte do Vale do Tejo, associação 

representativa dos agricultores da região, tendo o EIA sido desenvolvido pelas empresas Matos, 

Fonseca & Associados, Estudos e Projectos Lda. e SYSTERRA – Engenharia e Gestão, Lda. 

A entidade licenciadora do Projeto é a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) 

do Ministério da Agricultura e do Mar. 

Neste Resumo Não Técnico apresentam-se, sumariamente, os resultados dos estudos realizados. Para 

obtenção de informações mais detalhadas e/ou pormenorizadas deverá ser consultado o Relatório 

Técnico do EIA. 

2 LOCALIZAÇÃO 

O Projeto situa-se nos concelhos da Golegã (abrangendo as freguesias de Azinhaga e Golegã) e de 

Torres Novas (abrangendo a freguesia de Riachos e, também, a união de freguesias de Brogueira, 

Parceiros da Igreja e Alcorochel e a união de freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago). 

O perímetro de emparcelamento, que abrange uma área de 5 932 ha, insere-se na planície aluvionar 

do rio Tejo - designada por Lezíria do Tejo -, correspondendo à vasta área agrícola que se prolonga 

desde o Arripiado até Vila Franca de Xira, em ambas as margens do rio; a restante área encontra-se 

inserida no vale do rio Almonda, afluente direto do Tejo na sua margem direita (vd. Desenho 1). 

Importa destacar que a área de estudo inclui a Reserva Natural do Paul do Boquilobo (RNPB), a qual 

ocupa uma área total de 554 ha, situando-se no limite poente do perímetro de emparcelamento. 
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3 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A atividade agrícola que se pratica na área de estudo está atualmente a ser afetada por um conjunto 

de vicissitudes de índole estrutural que ameaçam a sua viabilidade e sustentabilidade, tanto técnico-

económica como ambiental, pelo que a concretização do Projeto de Emparcelamento Rural Integrado 

de Azinhaga, Golegã e Riachos contribuirá determinantemente para a minimização da maior parte 

destes problemas. A AGROTEJO, ao promover a concretização deste empreendimento, pretende obter 

um conjunto de resultados que apoiem a prossecução desta importante atividade produtiva na região, 

dos quais se destacam: 

� Introduzir fatores de racionalização, valorização e competitividade na atividade agrícola, 

tornando-a, desse modo, económica e socialmente mais atrativa e criando, assim, condições 

que permitam a fixação de uma maior força de trabalho, principalmente mais jovem e 

dinâmica; 

� Promover o ordenamento do 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; 

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

através da reorganização da estrutura da propriedade e da implementação de uma 

adequada rede de infraestruturas rurais; 

� Promover a racionalização dos sistemas de produção atuais, introduzindo ao mesmo tempo 

uma maior capacidade de adaptação tecnológica das explorações agrícolas a diferentes 

realidades de política agrícola e de mercados; 

� Garantir a preservação e uma adequada gestão dos valores ambientais e paisagísticos 

existentes. 

4 DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

As componentes de Projeto correspondem às áreas de atuação que, no seu conjunto, constituem o PERI e 

que se traduzem nos vários projetos de execução que serão concretizados na fase de realização das 

obras. Integram intervenções ao nível da implantação da nova estrutura predial, bem como, ao nível 

das infraestruturas e melhoramentos fundiários de carácter coletivo (vd. Desenho 2) 
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Desenho 1 
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Desenho 2 
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As três áreas de atuação principais, as quais, por sua vez, englobam um conjunto integrado de ações, 

são:  

� Reorganização predial 

� Reorganização da estrutura predial (traçado de novos lotes). 

� Infraestruturas 

� Melhoria da rede de caminhos agrícolas; 

� Melhoria da rede de enxugo e drenagem; 

� Reforço e manutenção das estruturas de controlo de cheias. 

� Melhoramentos fundiários e requalificação ambiental e paisagística 

� Reordenamento das captações de água para rega; 

� Reorganização da rede de distribuição de energia elétrica; 

� Sistematização de terrenos; 

� Recuperação e integração paisagística de infraestruturas. 

Estas ações visam eliminar ou minimizar as deficiências estruturais e infraestruturais que afetam a área 

do perímetro de emparcelamento, com consequências particularmente incidentes sobre a atividade 

agrícola. 

4.1 REORGANIZAÇÃO PREDIAL 

Esta componente do PERI de Azinhaga, Golegã e Riachos integra o delineamento de todos os trabalhos 

a efetuar com vista à implantação da nova estrutura predial. É naturalmente a componente fulcral do 

presente Projeto, visando 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. Outro fator que esta componente pretende corrigir diz respeito à 

configuração geométrica dos prédios rústicos, com particular incidência na zona central da área 

estudada, pois apresentam formas desadequadas expressas em índices demasiado elevados da 

proporção largura/comprimento (chegando a atingir valores da ordem de 1/100). 
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Como resultado, a reorganização da propriedade incide sobre uma parte da área total do perímetro 

de emparcelamento, correspondendo a cerca de 3 800 ha, ou seja, 64% da área total, abrangendo 

1508 prédios rústicos. 

Outro aspeto relevante na reorganização predial consistiu na constituição da reserva de terras do PERI 

de Azinhaga, Golegã e Riachos. A aquisição dos terrenos que integram a reserva de terras foi da 

responsabilidade do ex-IDRHa/atual DGADR, tendo-se verificado uma significativa adesão por parte 

dos proprietários interessados em vender.  

4.2 INFRAESTRUTURAS 

4.2.1 Projeto de execução da rede de caminhos agrícolas 

As ações de projeto no âmbito do melhoramento da rede de caminhos agrícolas contemplam a 

intervenção sobre 77 caminhos, totalizando uma extensão de 65.524 m. Genericamente, consideram-se 

4 categorias de caminhos: 

� Caminho Rural (de ligação) que ligam a área de Projeto aos aglomerados populacionais 

(lugares, aldeias, vilas), a concentrações de centros de lavoura e/ou unidades 

transformadoras de produtos agrícolas. São construídos com todas as camadas de fundação 

(estabilização do fundo da caixa, sub-base, base e camada de desgaste) e o pavimento é 

estabilizado, com betão betuminoso ou com pavimento rígido; 

� Caminho Agrícola Principal com características idênticas aos anteriores e que garantem a 

penetração no perímetro, garantindo a distribuição ou aglutinação de tráfego entre os 

caminhos rurais e os caminhos de acesso às parcelas agrícolas; podem servir múltiplos fins - 

agrícolas, habitacionais, outros; 

� Caminho Agrícola Secundário de distribuição ou aglutinação de tráfego, normalmente 

ligados a caminhos agrícolas principais, garantindo o acesso dentro das zonas agrícolas do 

perímetro. Estes caminhos, para além da estabilização do fundo da caixa, deverão ser 

construídos com uma camada de sub-base, para melhoria da fundação, e camada de base 

e desgaste em granulometria extensa, com dimensionamento adequado em relação ao 

tráfego agrícola mais comum na região; 

� Caminho Agrícola Terciário de serventia a uma parcela ou conjunto de parcelas incluídas 

em determinadas zonas agrícolas do perímetro, normalmente com vista à eliminação de 

situações pontuais de falta de acesso (prédios encravados). 
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4.2.2 Projeto de limpeza do rio Almonda 

Esta componente de Projeto resulta do reconhecimento do papel do rio Almonda como coletor principal 

do sistema de enxugo e drenagem, constituindo o emissário da maior parte das afluências geradas no 

perímetro, assim como das escorrências provenientes das zonas mais elevadas, tanto a partir das 

pequenas bacias incluídas na área de estudo, como a partir das restantes bacias hidrográficas situadas 

a norte desta. 

Basicamente, esta intervenção visa melhorar as condições de escoamento do rio Almonda, em especial 

no troço compreendido na área de Projeto, cuja secção de vazão, para além de evidenciar um 

acentuado assoreamento, se encontra atualmente condicionada devido à abundante acumulação de 

vegetação arbóreo-arbustiva espontânea e, também, de detritos de origem diversa. Tal facto limita a 

capacidade de escoamento do leito do rio, potenciando a ocorrência e magnitude de situações de 

transbordo e rombos nas margens durante os períodos do ano de maior pluviosidade, quando o caudal 

e a velocidade de escoamento se tornam bastante elevados, com naturais consequências negativas 

sobre os terrenos agrícolas adjacentes: para além da considerável erosão dos solos férteis nas zonas 

de maior corrente de água e da deposição de volumes consideráveis de materiais inertes sobre a 

camada arável em zonas mais afastadas, os períodos alargados de inundação dos campos agrícolas 

provocam grandes constrangimentos nas operações culturais. 

4.2.3 Projeto de execução da rede de enxugo e drenagem 

O objetivo fundamental do novo sistema de enxugo e drenagem proposto consiste no rápido 

escoamento, em direção à parte terminal do rio Almonda, antes do ponto de descarga no rio Tejo, da 

maior parte da água de drenagem proveniente essencialmente das zonas envolventes situadas a norte 

do perímetro, bem como daquela que se concentra na área de estudo durante os períodos de 

pluviosidade mais elevada e após a ocorrência de cheias; esta necessidade de intensificar a drenagem 

tem particular incidência na Primavera, quando se inicia a época de amanhos culturais e de realização 

das sementeiras, havendo, ao mesmo tempo, a preocupação de não comprometer o abastecimento de 

água ao Paul do Boquilobo que necessita, nesta altura, de proceder ao encaixe de água em 

quantidade suficiente para manter o plano hídrico a um nível adequado para fazer face ao período 

estival. 

Prevê-se a execução de 11 novas valas de enxugo e drenagem (que totalizam cerca de 10,6 km de 

extensão), a regularização de 3 valas existentes (com cerca de 2,3 km), a limpeza das restantes 

(perfazendo cerca de 15,3 km) e, ainda, a eliminação de 4 valas/troços que totalizam 0,9 km de 

extensão. 



 Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Execução do 
Emparcelamento Rural Integrado de Azinhaga, Golegã e Riachos 

Resumo Não Técnico 

AGROTEJO 
 

8 

T00614_6_v0 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E  

4.3 MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS DE CARÁCTER COLETIVO 

4.3.1 Projeto de execução da sistematização de terrenos 

A sistematização de terrenos que se prevê efetuar consiste na execução da regularização ou 

nivelamento de terrenos (escavação/aterro), em determinadas zonas do perímetro cuja orografia se 

apresenta em depressão, onde se verifica atualmente a acumulação excessiva e prolongada de água 

nos terrenos agrícolas (especialmente durante o período primaveril), abrangendo áreas significativas 

(designadas por alvercas). Estas intervenções complementam, de certa forma, as intervenções ao nível 

da rede de enxugo e drenagem, contribuindo para a minimização dos problemas que atualmente se 

fazem sentir nestas zonas de cultivo. 

As intervenções preconizadas pretendem, assim, promover o alargamento do período de sazão dos 

terrenos abrangidos pelas Alvercas da Requeixada, Pereira e Coutada, os quais chegam mesmo a ficar 

incultos em anos mais chuvosos pela impossibilidade de realizar os amanhos culturais e as sementeiras 

em tempo oportuno. 

Optou-se pela realização destas operações de nivelamento naquelas zonas por não se considerar 

adequado adotar outro tipo de soluções técnicas, tais como a abertura de valas e/ou a instalação de 

drenagem subterrânea. 

Esta operação de sistematização de terrenos irá incidir sobre 4 áreas de intervenção, as quais, por sua 

vez, se subdividem em zonas distintas, totalizando uma área de 78,4 ha. Os movimentos de terras a 

efetuar envolvem 39.549 m3 de escavação e 84.571 m3 de aterro, o que, em termos de balanço, 

significa que será necessário obter cerca de 45.000 m3 de terra para satisfazer o aterro; esta deverá 

provir da escavação a efetuar no âmbito das obras da rede de enxugo e drenagem. 

4.3.2 Projeto de remodelação da rede de captações de água 

subterrânea para rega 

Da confrontação entre a atual rede de furos e a futura estrutura predial, assim como da posterior 

validação junto dos agricultores, resultou o plano geral da intervenção que contempla a manutenção de 

669 captações existentes, a abertura de 172 novas captações e a selagem de 401 captações. 

Comparando o número de captações atuais (1070) com número total de captações da rede proposta 

(840), espera-se obter uma redução de 21% com a implementação do Projeto. 

Um aspeto particular desta componente prende-se com o destino a dar às captações que vão ser 

desativadas, garantindo-se o seu adequado encerramento e selagem. 
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4.3.3 Projeto de remodelação das redes de baixa e média tensão 

Esta intervenção visa proceder à reestruturação/redimensionamento dos diversos sistemas de 

infraestruturas de abastecimento de energia elétrica, nos vários níveis de tensão. 

A localização das baixadas está diretamente relacionada com a localização destas captações. Assim, 

ao efetuar a redistribuição de uma parte das captações existentes na área estudada - decorrente, 

como se viu, da reorganização predial -, será forçoso que se introduzam as correspondentes alterações 

na rede de distribuição da energia elétrica que abastece os equipamentos de bombagem associados. 

Outro motivo para a realização desta intervenção resulta das alterações que se irão operar na rede 

de caminhos agrícolas, em particular no que respeita aos caminhos a eliminar, pois, como se viu, a 

implantação de grande parte das infraestruturas de abastecimento de energia elétrica 

(designadamente, baixadas), assim como o correspondente traçado da rede, desenvolve-se ao longo 

destes caminhos. 

4.4 REVALORIZAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGÍSTICA 

Esta componente de intervenção consiste na plantação de árvores ao longo de algumas infraestruturas 

e, também, no reforço da vegetação ripícola existente na maracha do rio Tejo visando incrementar o 

valor ambiental e paisagístico da área de Projeto e, ao mesmo tempo, promover a interligação entre 

as áreas agrícolas e as zonas limítrofes de grande riqueza ambiental, especialmente a RNPB e outras 

zonas de vegetação ripícola. 

Um dos principais aspetos considerados no delineamento deste tipo de intervenções foi a definição das 

zonas e locais mais adequados para a realização destas intervenções, visando evitar, tanto quanto 

possível, situações de “conflito” com o normal desenrolar das atividades agrícolas e, também, situações 

em que as “estruturas verdes” a implantar possam vir a promover prejuízos sobre os terrenos agrícolas 

quando ocorrem situações de cheia. 

A implantação dos elementos arbóreos irá concentrar-se preferencialmente na zona do perímetro onde, 

verificando-se uma maior homogeneidade nos padrões de ocupação do espaço (predominantemente 

agrícola), há uma menor incidência de ocorrência de cheias ou, havendo uma ocorrência ocasional 

destas, a velocidade das águas que submergem os terrenos é mais reduzida, procedendo-se o 

escoamento superficial em regime laminar. Estas condições encontram-se fundamentalmente na zona 

central da área de estudo, mais concretamente nas zonas da Coutada, Pereira e Requeixada. 
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Além disso, estas zonas situam-se nas imediações da RNPB que, constituindo sistemas antrópicos de 

carácter agrícola, são frequentados pelas comunidades faunísticas típicas desta região (em particular, 

avifauna). Estes agro-sistemas contribuem, assim, para a diversidade e sustentabilidade destas 

comunidades, que encontram nestes habitats locais de alimentação, refúgio e reprodução. A 

implantação de “estruturas verdes” nestas zonas irá, por um lado, consubstanciar esta funcionalidade de 

suporte à fauna local, constituindo, por outro lado, corredores que poderão promover a sua expansão, 

dada a conectividade entre os diversos locais destes ecossistemas que fica, desta forma, reforçada. 

Resumidamente, promover-se-á o adensamento da galeria de árvores existente na berma de caminhos 

e da galeria ripícola existente nas margens de valas, perfazendo aproximadamente 11,2 km e 3,4 km, 

respetivamente, bem como a plantação de cerca de 5 Km de vegetação ripícola nas margens de vala 

a construir; no caso da beneficiação da maracha do rio Tejo, prevê-se intervir numa extensão de cerca 

de 8 km. 

4.5 ACÇÕES SUSCEPTÍVEIS DE GERAR IMPACTES AMBIENTAIS 

As principais atividades da fase de construção suscetíveis de gerar impactes ambientais prendem-se 

com: 

� As obras associadas à reorganização da estrutura predial, nomeadamente: 

� Obras de demarcação de novos prédios no terreno consistindo no arranque dos marcos de 

propriedade existentes e colocação de novos marcos (3800). 

� As obras de melhoria da rede de caminhos agrícolas, nomeadamente: 

� Obras de melhoria de caminhos existentes (numa extensão de 14.057 m); 

� Obras de construção de novos caminhos (numa extensão de 39.650 m); 

� Obras de eliminação de determinados caminhos que deixarão de ser necessários após a 

reorganização da estrutura predial (numa extensão de 11.733 m); 

� Obras de construção de obras de arte (passagens hidráulicas, estruturas de entrada/saída 

de aquedutos, valetas, pontões e serventias). 

� As obras de limpeza de um troço do rio Almonda (numa extensão de 5,0 Km), 

nomeadamente: 

� Poda e corte de arbustos que estejam a dificultar ou a obstruir o leito do rio; 
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� Remoção de material vegetal (por exemplo, árvores mortas) e outros resíduos acumulados 

no leito do rio; 

� As obras de melhoria da rede de enxugo e drenagem, nomeadamente: 

�  Obras de limpeza e reperfilamento de valas existentes (numa extensão de 15,3 Km e 2,3 

Km, respetivamente); 

�  Obras de abertura de novas valas (numa extensão de 10,6 Km); 

�  Obras de eliminação de valas/troços de valas existentes (numa extensão de 0,9 Km);  

� Obras de instalação de comportas verticais; 

� Obras de instalação de válvulas de maré; 

� Obras d construção de obras de arte (estruturas de entrada/saída de aquedutos). 

� As obras de sistematização de terrenos, nomeadamente: 

� Obras de regularização ou nivelamento de terrenos na Alverca da Requeixada (numa área 

de 30,8 ha); 

� Obras de regularização ou nivelamento de terrenos na Alverca da Pereira (numa área de 

21,0 ha); 

� Obras de regularização ou nivelamento de terrenos na Alverca da Coutada (numa área de 

25,0 ha); 

� Obras de regularização ou nivelamento de terrenos na Alverca do Campo (numa área de 

0,2 ha); 

� As obras de remodelação de captações de água subterrânea para rega, em consequência da 

remodelação predial, nomeadamente: 

� Obras de abertura de novas captações (172); 

� Obras de encerramento e selagem de captações existentes (401). 
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� As obras de remodelação das redes de baixa e média tensão, acompanhando a 

remodelação de captações de água subterrânea, nomeadamente: 

� Obras de instalação de novas baixadas (185); 

� Obras de desmontagem de baixadas existentes (245); 

� Obras de instalação de linha de baixa tensão (numa extensão de 16,2 Km); 

� Obras de desmontagem de linha de baixa tensão (numa extensão de 8,0 Km); 

� Obras de instalação/desmontagem/deslocamento de Postos de Transformação (8/1/1). 

� As obras de valorização e integração paisagística de algumas das infraestruturas 

abrangidas, nomeadamente: 

� Obras de adensamento da galeria de árvores na berma de caminhos e da galeria ripícola 

nas margens de valas existentes (numa extensão de 11,2 Km e 3,4 Km, respetivamente); 

� Obras de plantação de vegetação ripícola nas margens de valas a construir (numa 

extensão de 4,9 Km); 

� Obras de valorização e recuperação da maracha do Tejo (numa extensão de 8,0 Km). 

Na fase de exploração, as ações de projeto não deverão gerar impactes ambientais de natureza 

distinta daqueles que atualmente se fazem sentir na área de estudo, em resultado do predomínio da 

atividade agrícola na região. De facto, esta atividade irá continuar a ser predominante, considerando-

se que alguns dos impactes negativos que poderá gerar deverão ser minimizados através da 

implementação do Projeto. 

Alguns dos principais impactes associados à fase de exploração estarão relacionados com o solo e 

respetiva aptidão agrícola, assim como com os recursos hídricos (em particular, os subterrâneos). Dando 

particular atenção à aplicação dos produtos utilizados na agricultura, designadamente os fertilizantes, 

já hoje em dia se fazem sentir condicionalismos que visam diminuir os riscos de poluição daqueles 

recursos. A implementação do Projeto, na fase de exploração, tenderá a potenciar os efeitos positivos 

desses condicionalismos. 

Serão também relevantes os impactes na socio economia da região e na qualidade de vida das 

poluções locais que as ações de projeto deverão ter nesta fase em prol da eficiência, rentabilidade e 

sustentabilidade da atividade agrícola. 
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5 CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DO AMBIENTE NA ÁREA DE 
INTERVENÇÃO DO PROJETO 

O clima da região onde se insere o Projeto, caracteriza-se como sendo sul-mediterrânico temperado, 

sub-húmido (nos concelhos de confluência com o Alentejo, mais secos e quentes) a húmido (nos concelhos 

da zona norte desta região). Nesta região, o verão é habitualmente quente e seco, com temperaturas 

absolutas diárias que chegam a atingir valores superiores a 40º C nos meses mais quentes, ou seja julho 

e agosto, registando-se igualmente uma muito baixa ocorrência de precipitação; nestes meses, as 

máximas e mínimas médias diárias são da ordem dos 31ºC e 16ºC, respetivamente. Isto tem origem nas 

altas pressões subtropicais que nesta estação se deslocam para norte, influenciando o clima da região. 

O Inverno, por sua vez, é relativamente frio e chuvoso, em que os meses mais frios (dezembro, janeiro e 

fevereiro) registam temperaturas médias diárias de cerca de 10ºC, chegando a atingir os - 3ºC, em 

valores absolutos, embora esporadicamente. 

Do ponto de vista geomorfológico, o relevo encontra-se influenciado pela atividade erosiva do Tejo, 

tratando-se de uma extensa superfície aplanada levemente inclinada para o rio. A geologia, a área 

abrangida pelo Projeto localiza-se no limite norte do sistema aquífero designado por “Aluviões do 

Tejo”, tendo como suporte um conjunto de depósitos fluviais recentes originados pela diminuição da 

capacidade de carga do rio Tejo e que se instalaram numa depressão, denominada por Bacia Terciária 

do Tejo. 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais, na área de estudo, estão presentes duas massas de água: 

Rio Almonda e rio Tejo. Nas margens do rio Almonda, situa-se a Reserva Natural do Paul do Boquilobo, 

integrada na lista de Zona Húmidas de Importância Internacional da Convenção de Ramsar. 

Na qualidade da água, as principais pressões identificadas, são a agricultura e as cargas urbanas. As 

cargas tópicas de poluição são claramente superiores, essencialmente no que diz respeito ao fósforo e 

azoto. Quanto às cargas poluentes de origem difusa, a principal origem é a agricultura. 

A agricultura intensiva de regadio que caracteriza esta zona, por recorrer significativamente ao uso de 

fertilizantes. Poderá ter especial importância na poluição das águas, nomeadamente ao nível dos 

nitratos (normalmente lixiviados pela rega) e dos fosfatos (associados sobretudo à erosão da camada 

superficial dos solos). 

Os solos mais representativos da área de estudo são constituídos por uma espessa série de argilas e 

arenitos do Miocénio superior, arenitos e conglomerados do Pliocénio, depósitos de terraços fluviais e 

na camada superior por aluviões modernos do Holocénio. 
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A ocupação do solo é marcada pelo predomínio das zonas agrícolas resultante da forte vocação 

agrícola que caracteriza esta região; em oposição, as zonas florestais e seminaturais apresentam uma 

representatividade acentuadamente reduzida. 

Destaca-se ainda a relativa expressão das zonas artificializadas e das zonas húmidas, sendo que, esta 

última, deriva fundamentalmente da área ocupada pela RNPB, tendo especial influência a zona de 

proteção integral desta reserva (localizada junto ao limite poente da área de estudo). 

Em termos do ordenamento do território, encontram-se em vigor, para a área de estudo, o Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo do Ribatejo (PROT – OVT), no domínio 

florestal o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Ribatejo (PROF RIBATEJO), no domínio dos 

recursos hídricos, o Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Tejo e o Plano de Gestão das Bacias 

Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica 5 (RH5) – PGBH do Tejo, no domínio da 

conservação da natureza, o Plano de Ordenamento da Reserva Natural do Paul do Boquilobo (PORNPB) e, ao 

nível municipal, os Planos Diretores Municipais de Torres Novas e Golegã.  

Relativamente às condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, na área de estudo, 

identificam-se espaços integrados em Reserva Ecológica Nacional, em Reserva Agrícola Nacional, em 

domínio público hídrico. A área de estudo é atravessada por estradas regionais e nacionais e por 

diversos e caminhos rurais. 

Ao nível da ecologia, considera-se que a vegetação natural da região consistia em ambiente terrestre 

por sobreiral, enquanto os sapais, juncais, tamargais, salgueirais, ulmais e freixiais se desenvolviam 

associados aos ecossistemas ribeirinhos. Atualmente, estas formações vegetais são apenas encontradas 

em agrupamentos vestigiais e, em muitos casos, formando unidades muito degradadas. A sua existência 

ou mesmo os vestígios de uma eventual regeneração apresentam importância ecológica e mesmo 

conservacionista. 

Em ambiente terrestre, dos antigos sobreirais pouco resta da sua estrutura original, apenas é possível 

encontrar áreas de montado. A restante área encontra-se colonizada por povoamentos florestais 

(pinhais e eucaliptais) ou por áreas urbanas. Nas áreas de baixa, correspondentes aos solos 

aluvionares, os salgueirais deram lugar a vastas áreas agrícolas. Esta ação foi-se intensificando ao 

longo do tempo, adequando culturas ou transformando a zona húmida num ambiente mais terrestre 

(diques, canais e valas), tendo perdido o seu carácter natural. O abandono ou a menor afetação de 

algumas áreas propiciou a criação de condições de habitabilidade que aos poucos foi colonizada por 

vegetação higrófita, assumindo no extremo oeste da área de estudo algum significado. Com cerca de 

554 ha, esta área mais inóspita, tornou-se no maior ecossistema aquático de características lênticas 
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existente em águas interiores portuguesas, onde a reconhecida diversidade e abundancia de aves que 

se tem vindo a instalar lhe atribui a classificação, desde Junho de 1980, de Reserva Natural (Reserva 

Natural do Paul do Boquilobo). 

A importância da RNPB na área de estudo prende-se principalmente com a componente avifaunística, 

sendo este o grupo com mais abundante e de maior valor para a conservação. 

Pela análise dos dados resultantes da amostragem, verifica-se que a generalidade das espécies 

inventariadas não se encontram ameaçadas. Algumas das espécies listadas, segundo a legislação 

nacional e internacional, apresentam algum interesse conservacionista. Nos trabalhos realizados, das 

espécies observadas destaque para duas espécies de aves: o corvo (Corvus corax) pelo seu estatuto 

Quase Ameaçado (NT) e o íbis-preto (Plegadis falcinellus) pelo seu estatuto Regionalmente Extinto (RE). 

De notar que esta última espécie tem aumentado o número de indivíduos registados, quer como 

invernante quer como reprodutor, sendo a RNPB um dos locais desses registos. 

A área de estudo é caracterizada por uma paisagem onde a agricultura intensiva e especializada 

apresenta um padrão geométrico constituído pelas parcelas, devido às valas e caminhos, reforçado 

pelos alinhamentos arbóreos. As culturas são variadas, sendo comum duas culturas anuais. Apresenta 

uma variedade cromática, dominada pelos verdes e ocres.  

As principais áreas urbanas surgem na transição da lezíria para os terrenos grosseiros da charneca. As 

vias tradicionais que ligam as principais áreas urbanas, também se encontram nesta transição, pelo que 

estas áreas se expandiram ao longo delas. 

Do ponto de vista do património construído, arquitetónico e arqueológico, o trabalho de campo 

conduziu à identificação de um conjunto significativo de vestígios arqueológicos, situados especialmente 

na metade norte da área de estudo. Destaque para estação arqueológica das Ruínas Romanas da Villa 

Cardilio, situada no vale do rio Almonda, no extremo norte da área de estudo 

Na área de estudo, a população concentra-se maioritariamente na vila da Golegã, apresentando o 

resto do perímetro de emparcelamento, onde dominam as atividades agrícolas, uma densidade 

populacional muito baixa. O destaque vai, ainda, para os aglomerados de Riachos e Azinhaga que, 

embora não se incluam na área de estudo, ficam localizados nas suas imediações e concentram uma 

parte importante da população diretamente envolvida neste Projeto de Emparcelamento. 

A evolução da estrutura sectorial do emprego na região envolvente da área de estudo é caracterizada 

por uma crescente e continuada importância do sector terciário e por uma progressiva perda de 

importância dos restantes sectores. 
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O sector primário tem, em termos de emprego, uma importância cada vez menor, embora no concelho 

da Golegã e nas respetivas freguesias se observe alguma resistência a esta perda de importância. 

Para além da produção agrícola, o pequeno comércio a retalho, a restauração (tirando partido do 

tipicismo gastronómico local), a construção civil, a pequena indústria e o artesanato constituem as 

principais atividades do tecido produtivo concelhio. 

Quanto à qualidade do ar da área de estudo, a inexistência de emissões poluentes significativas, 

devida à fraca industrialização e à presença de vias de comunicação de curta distância com pouca 

intensidade de tráfego (à exceção da A23 e da Linha Ferroviária do Norte, em conjugação com os 

fatores climáticos (regime de ventos) e de relevo, levam a concluir que a qualidade do ar é boa, o que 

seria de esperar numa zona rural com baixa densidade populacional e uma elevada capacidade de 

dispersão de poluentes. Os possíveis problemas de qualidade do ar registar-se-ão junto das principais 

vias de comunicação.  

O Projeto em estudo localiza-se numa área em que as baixas densidades populacionais e grande 

dispersão de áreas urbanas correspondem a uma baixa atividade ruidosa. As principais fontes que 

condicionam o quadro acústico de referência na área de intervenção do Projeto cingem-se ao ruído 

gerado pelo tráfego rodoviário e tráfego ferroviário. 

Relativamente aos resíduos sólidos urbanos (RSU), nos municípios da área de estudo, a gestão dos 

mesmos é assegurada pelo sistema intermunicipal RESITEJO – Associação de Gestão e Tratamento dos 

Lixos do Médio Tejo. Em 2012 foram encaminhadas para aterro sanitário cerca de 16 879 toneladas 

de resíduos indiferenciados provenientes dos municípios da Golegã (18%) e Torres Novas (82%). 

6 AVALIAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS DO PROJETO  

No EIA procuraram-se identificar, prever e avaliar os principais impactes ambientais decorrentes da 

execução das infraestruturas previstas, com o objetivo de poder propor medidas minimizadoras 

daqueles impactes, nomeadamente para as fases de construção e exploração do Projeto.  

Globalmente, os impactes associados ao Projeto em estudo apresentam um quadro francamente 

positivo, centrando-se sobretudo na fase de exploração, manifestando-se a diferentes níveis, quer 

diretamente pelas melhorias induzidas na qualidade da água para rega e nos solos, como mais 

indiretamente pelas consequências socioeconómicas que daí advêm. 
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Durante a fase de construção, ao nível da geologia e hidrogeologia, solos e ocupação do solo, os 

impactes decorrerão das atividades a realizar no âmbito das intervenções a efetuar nos caminhos, nas 

redes de drenagem, nas obras de reforço de estruturas, na reorganização da estrutura predial, no 

reordenamento das captações e na sistematização dos terrenos. Estas intervenções provocarão 

alterações nas características geomorfológicas e eventualmente na qualidade dos recursos hídricos 

subterrâneos, devido à ocorrência de derrames acidentais de óleos e combustíveis de viaturas e 

equipamento em uso na obra ou à descarga de efluentes oriundos do estaleiro. Os impactes na 

geologia e nos aquíferos resultantes destas intervenções poderão classificar-se como potencialmente 

negativos, locais, diretos, imediatos, pouco significativos e prováveis a certos, de magnitude reduzida, 

temporários, reversíveis e minimizáveis.  

A selagem de captações que vierem a ser postas fora de serviço (401 captações) é considerada boa 

prática ambiental, pois impede que estas se transformem em fácil veículo de propagação de 

contaminação com origem à superfície, onde é intensa a atividade agrícola. Os impactes gerados por 

esta prática são positivos, certos, permanentes, de âmbito local e de moderada a elevada magnitude. 

A implementação das redes de drenagem e dos caminhos determinará, necessariamente, trabalhos de 

movimentação de terras. Na perspetiva dos recursos hídricos superficiais e respetiva qualidade da 

água, aumenta a suscetibilidade dos solos à erosão, contribuindo para o arraste de finos pelas águas, 

em resultado das precipitações que vierem a ocorrer, conduzindo a um incremento do teor de sólidos 

em suspensão nas águas superficiais e, em função da sua deposição nos leitos das valas e linhas de 

água, para a criação de obstáculos ao normal escoamento dessas águas. É expectável que esses 

impactes sejam pouco significativos, de magnitude moderada, temporários e reversíveis.  

A degradação da qualidade química das águas superficiais resultante da presença e da circulação 

das viaturas afetas às atividades de construção, irá traduzir-se, sobretudo, em aumento do teor da 

água em hidrocarbonetos e nalguns metais pesados (zinco, cádmio, cobre, crómio e chumbo), com 

impactes indiretos adversos na flora e fauna locais, dada a reduzida biodegradabilidade e o potencial 

de bioacumulação deste tipo de compostos. As intervenções perspetivadas incidirão sobre quase toda a 

área de Projeto, pelo que estes efeitos tenderão a sentir-se na generalidade dos cursos e linhas de 

água mas durante períodos relativamente curtos. Será um impacte negativo, de âmbito local, de 

ocorrência certa, de duração temporária, reversível, imediato, direto e minimizável, pouco significativo 

(na zona afeta à Reserva Natural ao Paul do Boquilobo, poderá assumir um maior significado dado o 

interesse ambiental desta zona) e a sua magnitude, que poderá ser reduzida ou moderada, dependerá 

das condições de manutenção das viaturas e da eficácia do sistema de gestão de óleos usados 

provenientes dessas viaturas. Estes impactes são minimizáveis pela adoção das medidas de minimização 

propostas. 
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Ao nível do ordenamento, durante a fase de construção, as faixas de implantação das infraestruturas 

afetarão de forma permanente áreas de RAN e REN, nomeadamente aquelas ocupadas pela 

construção de novos caminhos e valas. Os impactes resultantes destas intervenções serão negativos, 

devido à perda efetiva de área RAN, sendo os impactes âmbito local, imediatos, diretos, certos e 

irreversíveis. No entanto, serão impactes de reduzida magnitude e pouco significativos, dado que a 

área total das faixas de implantação das novas infraestruturas associadas à rede de caminhos 

agrícolas e à rede de enxugo e drenagem é de 29,38 ha, correspondendo apenas a 0,5% da área 

total do perímetro de emparcelamento.  

Tal como na RAN haverá perda efetiva de área de REN e consequentemente um impacte negativo. Em 

termos de área total, os impactes mais relevantes da construção de valas e caminhos surgem nos 

ecossistemas zonas ameaçadas pelas cheias, leito de cheia e áreas de máxima infiltração. Em termos de 

impacte percentual sobre o ecossistema presente na área em estudo, o maior impacte acontece sobre as 

zonas de risco de erosão. 

Os impactes negativos sobre a flora e vegetação, decorrentes da execução do Projeto em estudo, 

serão sobretudo resultantes da destruição, em fase de construção, da vegetação nas unidades florísticas 

identificadas na área de estudo, nomeadamente no decurso das ações de limpeza do rio Almonda, das 

ações da reformulação das redes de enxugo, de drenagem e viária, bem como da grande 

movimentação de máquinas exigida pelo tipo de obra em causa.  

Importa, também, referir, que nenhuma das intervenções previstas, ao nível da rede de enxugo e de 

drenagem terá qualquer influência negativa, direta ou indireta sobre a área da RNPB ou sobre as 

condições hídricas dessa área protegida. As intervenções previstas permitirão mesmo, em determinadas 

circunstâncias, melhorar as condições hídricas no paul, o que se considera um impacte positivo com 

significado. 

No global os impactes resultantes destas ações são considerados negativos, de magnitude reduzida, 

pouco significativos, certos, temporários, de âmbito local e minimizáveis. 

As intervenções relativas à limpeza do rio Almonda, são dirigidas exclusivamente à remoção dos 

indivíduos que se estabeleceram na área de canal, privilegiando a remoção das espécies alóctones, 

indivíduos mortos e entulhos, que não interferem com a continuidade e complexidade estrutural da 

galeria ripícola existente, não pondo em causa o estado de conservação do rio. Paralelamente está 

ainda contemplado a remoção de todos os restos vegetais e detritos resultantes das operações de 

limpeza dos locais de obra, sendo estes separados de acordo com a sua tipologia e transportados 

para local adequado (compostagem ou aterro sanitário). 
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Com esta intervenção não se espera que venha a haver alterações radicais nas condições ambientais 

atuais (temperatura da água, ensombramento, teor em matéria orgânica e morfologia do leito fluvial), 

sendo expectável a correção de ações de erosão, evitando a degradação de áreas de talude ou dos 

terrenos contíguos ao rio. Por estas razões, são esperados impactes positivos, de magnitude reduzida, 

pouco significativos, certos, temporários, de âmbito local e por se tratar de uma ação que decorre no 

ecossistema sensível, deverão respeitar medidas propostas de minimização. 

Com a construção do Projeto, surgirão alterações na Paisagem que se traduzirão em impactes de 

magnitude e significância diversas. Assim, quer ao nível estrutural, quer ao nível de impacte visual, são 

esperados: impactes diretos numa primeira fase, por imposição de elementos estranhos à paisagem, e 

depois de forma indireta, impactes causados pela destruição de componentes constituintes da paisagem 

que hoje contribuem para a sua harmonia e qualidade visual. 

Refira-se que a construção do Projeto terá uma duração superior a dois anos e será marcada por 

várias frentes de obra, aumentando deste modo a intrusão visual e redução da qualidade visual e 

paisagística em toda a área de estudo. 

A fase de construção é considerada a mais lesiva para o fator ambiental património, uma vez que 

comporta um conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de impactes genericamente 

negativos, definitivos e irreversíveis, uma vez que inviabilizam a conservação de contextos 

arqueológicos no subsolo ou a manutenção de elementos edificados in situ. 

As principais atividades da fase de construção suscetíveis de gerar impactes ambientais prendem-se 

com as ações de desmatação e limpeza do coberto vegetal, de movimentações e modelações do 

terreno, abertura/ remodelação de acessos e valas, movimentação de máquinas e equipamentos, 

instalação de estaleiro, áreas de empréstimo e áreas de depósito de materiais. 

Villa Cardilio corresponde ao Imóvel Classificado situado no perímetro do Projeto, em área de 

intervenção, uma vez que se situa sob novo lote e a zona de proteção é intercetada por caminho 

terciário. Refira-se que a reorganização predial que o Projeto prevê, incide apenas sobre o perímetro 

de proteção de Villa Cardilio, não havendo qualquer tipo de intervenção no interior do sítio 

arqueológico.  

Os restantes imóveis classificados do perímetro de projeto (Igreja Matriz da Golegã / Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição, Pelourinho da Golegã e Casa-Museu Carlos Relvas) situam-se em plena área 

urbana da Golegã, não existindo qualquer probabilidade de afetação direta ou indireta. 
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Para a execução da maioria das obras associadas ao Projeto, sobretudo no caso da construção e 

beneficiação de valas de enxugo e drenagem e das vias de comunicação, está prevista a contratação 

de empresas especializadas que utilizam tecnologia muito mecanizada. No entanto, é previsível a 

criação de postos de trabalho temporários associados à execução das obras, pelo menos às de menor 

grau de mecanização, bem como algum desenvolvimento do comércio local, pelo possível aumento das 

vendas de material de construção civil. Estes impactes, do ponto de vista socioeconómico, poderão ser 

bastante positivos, embora de magnitude reduzida e pouco significativos, principalmente pela 

contratação das referidas empresas. Além disso, são impactes essencialmente locais e temporários. 

Os impactes negativos (pouco significativos) sobre a Qualidade do Ar, verificar-se-ão apenas na fase 

de construção do Projeto e estarão associados sobretudo às emissões de poluentes resultantes dos gases 

de escape.  

Da avaliação dos impactes causados pelo Ruído resulta que, considerando as características da área 

de intervenção, o reduzido número de recetores sensíveis, e a natureza dos trabalhos associados à fase 

de construção, os eventuais impactes acústicos na fase de obra, poderão ser em alguns casos 

significativos, mas localizados, temporários e reversíveis, cessando após a conclusão dos trabalhos.  

Os impactes associados à Gestão de Resíduos ocorrem maioritariamente na fase de construção do 

Projeto. Ao envolver o manuseamento de resíduos perigos, por um lado e por outro um elevado volume 

de resíduos de construção e demolição, os impactes associados a gestão de resíduos na fase de 

construção, são considerados negativos, embora pouco significativos.  

Tal como já referido, é na fase de exploração que se verificam os principais impactes positivos do 

Projeto, manifestando-se a diferentes níveis; os impactes negativos potencialmente ocorrentes 

consideram-se pouco significativos. 

Ao nível da hidrogeologia, as medidas de intervenção preconizadas no Projeto relativas a alterações 

que previsivelmente serão introduzidas nas atividades e práticas agrícolas, em conjunto com as medidas 

de minimização recomendadas e os “programas de ação” estabelecidos legalmente, determinarão 

impactes positivos nos recursos hídricos subterrâneos, significativos, de magnitude elevada, diretos, de 

médio prazo, certos e de âmbito local e regional. 

No que diz respeito ao aspeto quantidade dos recursos hídricos superficiais das linhas de água 

localizadas no perímetro do Emparcelamento Rural Integrado, não se preveem quaisquer impactes 

negativos. Salienta-se que, os mesmos se podem considerar positivos, uma vez que o Projeto em 

questão, ao permitir uma melhor racionalização da gestão da água, conduz a uma diminuição do 

volume de água despendida na rega. A atual fragmentação e dispersão da estrutura da maioria das 
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explorações agrícolas, leva a que o mesmo agricultor utilize simultaneamente mais do que um regadio 

individual, de acordo com a localização geográfica das parcelas que constituem a exploração. A 

reorganização predial das explorações agrícolas terá reflexos na expansão da rega sob pressão 

(principalmente da aspersão) em detrimento da rega por gravidade, permitindo obter uma maior 

eficiência de rega, que se traduz na redução dos volumes de água consumidos por unidade de área. 

Além disso, o reordenamento das captações de água para rega, permite uma redução do número de 

furos por hectare. Apesar destes impactes se fazerem sentir sobretudo ao nível das águas subterrâneas, 

também se vão sentir nas águas superficiais, uma vez que também existem captações de águas 

superficiais que tendencialmente deverão diminuir por via desta otimização. Considera-se, que os 

impactes serão positivos e assumirão uma importância significativa, serão de magnitude elevada, 

influência local, probabilidade certa, duração permanente, reversíveis, diretos e sentidos a longo prazo. 

No que concerne a alterações de ordem geral na qualidade da água nos cursos de água e valas 

afluentes, o aumento da contenção das águas das cheias, nomeadamente pela melhoria da rede de 

enxugo e drenagem dos solos, conduz à redução do afluxo de substâncias perigosas às águas 

superficiais da área de Projeto. Desta forma, prevê-se, nas áreas a beneficiar, condições menos 

favoráveis para a dissolução e/ou lixiviação de resíduos de compostos fitofármacos presentes no solo, 

o que, em paralelo com a adoção generalizada de boas práticas agrícolas, irá contribuir para diminuir, 

a prazo, os riscos de contaminação das águas superficiais por determinadas substâncias perigosas na 

área de Projeto e, em menor grau, no próprio rio Tejo.  

As intervenções ao nível do reforço e manutenção da maracha do Tejo têm bastante relevância porque 

a consolidação da zona de interface entre a maracha e os terrenos agrícolas irá contribuir 

significativamente para a preservação da aptidão agrícola dos solos adjacentes a esta estrutura. De 

facto, estas intervenções destinam-se essencialmente a controlar a eventual erosão provocada pelas 

águas que galgam a maracha (estrutura em enrocamento da sub-base do caminho, enchimento de 

depressões e plantação de salgueiros), bem como a contrariar a eventual deposição de areia, cascalho 

ou outros materiais inertes sobre os terrenos agrícolas situados no trajeto da corrente, afetando o cultivo 

destes terrenos agrícolas. Considera-se que estes impactes são positivos e assumem uma importância 

significativa, de magnitude moderada, influência local, probabilidade certa, duração permanente, 

reversíveis, diretos e sentidos a médio prazo. 

Na fase de exploração, o risco de poluição do solo provocada por agroquímicos, nomeadamente por 

adubos azotados, está salvaguardado devido às restrições impostas pelas regras da Condicionalidade 

e pelo programa de ação associado à Zona Vulnerável do Tejo, sem prejuízo da adoção de medidas 

adicionais. Por isso, a ocorrência de impactes negativos em resultado do uso inadequado deste tipo de 

produtos considera-se pouco provável, pouco significativo, localizado e reversível. 
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No caso específico das operações de sistematização de terrenos, nesta fase de exploração, prevêem-

se efeitos bastante positivos sobre a ocupação do solo nas zonas a intervir pois, ao eliminar as 

condições atuais de encharcamento dos terrenos agrícolas por períodos mais ou menos prolongados – 

fortemente condicionantes para o cultivo destes terrenos -, incrementa-se o seu potencial 

aproveitamento agrícola. 

Ao nível da ecologia, as ações de requalificação integradas no projeto de valorização e integração 

paisagística assumem o seu potencial impacte positivo, de magnitude moderada, significativos, certos, 

permanentes, de âmbito local, e contribuem neste momento para compensar impactes negativos 

inerentes à execução da totalidade do Projeto, nomeadamente os referentes à perda de condições de 

habitabilidade ao longo do novo traçado da rede viária criada. 

A exploração agrícola, designadamente a lavra consiste o fator de afetação mais significativo para o 

património decorrente desta fase, contudo, não se preveem alterações significativas em relação à 

situação de referência, uma vez que os sítios identificados nos impactes já se encontram em terrenos de 

ocupação agrícola. 

Em termos socioeconómicos, além do aumento do rendimento dos agricultores, é importante realçar os 

resultados positivos ao nível da racionalização dos tempos de trabalho e das condições em que este é 

realizado, o que permitirá libertar os agricultores para outro tipo de ocupações e aumentar os seus 

tempos livres. Este facto é relevante para uma maior valorização e dignificação da condição de 

agricultor. Paralelamente verificar-se-á uma redução de circulação de maquinaria agrícola nas 

principais vias da área de estudo, potenciada pela concentração de parcelas afetas a um mesmo 

agricultor, resultantes de reorganização predial.  

A melhoria das condições técnicas e sociais de produção na zona de intervenção poderá contribuir de 

forma decisiva para a fixação de jovens e, desse modo, para a renovação dos ativos agrícolas. Apesar 

da área de estudo não coincidir com a área abrangida pelo conjunto das três freguesias de Azinhaga, 

Golegã e Riachos, pode-se afirmar que a representatividade desta área é considerável a nível 

concelhio, em particular na Golegã, sendo obviamente menor a nível regional.  

Saliente-se ainda, neste contexto, que os impactes resultantes da implementação do Projeto, no que diz 

respeito à melhoria do sector agrícola, serão bastante significativos no âmbito concelhio, embora no 

âmbito regional sejam mais reduzidos. 
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Por outro lado, os melhoramentos na rede viária da zona e na rede de drenagem constituem 

importantes valências associadas ao Projeto com repercussões positivas, não só para os agricultores da 

área de estudo, mas também para a totalidade da população local. De facto, com a 

construção/melhoramento de caminhos principais e secundários, origina-se um efeito positivo ao nível da 

melhoria do tráfego rodoviário local, com melhores facilidades, por exemplo, para o escoamento dos 

produtos agrícolas. Da concretização de todas as ações propostas para o Projeto é, assim, de esperar 

a melhoria das condições socioeconómicas da população de Azinhaga, Golegã e Riachos, o que 

constitui sempre a finalidade de um projeto desta natureza. 

Os principais impactes decorrentes deste Projeto terão lugar na fase de construção sendo, portanto, 

nesta fase, que se concentram também as principais medidas de minimização propostas. Assim, para a 

fase de obra foi proposta a implementação de um Plano de Gestão Ambiental, no qual se encontram 

definidas todas as medidas que deverão ser acauteladas e que minimizam os impactes negativos das 

obras. Estas regras deverão salvaguardar toda a legislação em vigor, quer relativa a aspetos 

ambientais, quer relativa a aspetos de ordenamento, sinalização de rodovias, entre outras que sejam 

relevantes. 

As medidas previstas englobam aspetos diversificados como a prevenção de acidentes ambientais, a 

gestão das frentes de obra e dos estaleiros, a gestão de origens de água e efluentes, a gestão da 

movimentação de terras, a gestão de resíduos e a construção e manutenção de acessos. Trata-se de 

medidas que minimizam efeitos sobre vários aspetos ambientais em simultâneo. 

Está também prevista, ao nível das medidas específicas e das medidas gerais de gestão ambiental de 

obra, a recuperação das áreas afetadas pelas obras.  

7 MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 

Todos os projetos alvo de um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, devem ser 

acompanhados, durante a fase de construção e exploração, de um Programa de Monitorização. Assim, 

as medidas de minimização identificadas deverão ser ajustadas em função dos resultados práticos 

obtidos, podendo algumas ser abandonadas se se evidenciarem como não necessárias e outras 

melhoradas em resultado do programa de monitorização. 

O Programa de Monitorização foi desenvolvido para os descritores para os quais o Estudo de Impacte 

Ambiental determinou essa necessidade, nomeadamente as águas subterrâneas, flora e vegetação e 

fauna. 
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Os objetivos inerentes ao programa de monitorização de águas subterrâneas, através da observação 

de furos existentes, tem em vista identificar as eventuais afetações quer no nível freático, quer da 

respetiva qualidade da água. 

O programa de monitorização de flora e vegetação tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento 

das comunidades florísticas e propor métodos de amostragem e análise que assegurem a qualidade 

dos dados. Este programa pretende, ainda, em caso de deterioração do recurso flora, fornecer 

informação antecipada à entidade responsável pela gestão para assegurar de forma sustentável o 

desempenho ambiental sem prejuízo da eficiência produtiva. 

Relativamente à fauna, o programa de monitorização deverá permitir compreender e quantificar as 

afetações resultantes das fases de desenvolvimento e exploração deste Projeto, nomeadamente no que 

se refere às afetações das estruturas lineares (sebes e galerias ripícolas) e dos níveis de água na RNPB.  

Será desenvolvido um Acompanhamento Ambiental durante a empreitada de construção do Projeto, de 

modo a garantir a implementação e o cumprimento das medidas de minimização gerais e específicas 

recomendadas no EIA, de eventuais medidas adicionais propostas pela Agência Portuguesa do 

Ambiente, resultantes do processo de Avaliação de Impacte Ambiental. 

A Gestão Ambiental deverá basear-se em diversas exigências ambientais, a seguir indicadas, que 

deverão ser integradas no respetivo Caderno de Encargos da empreitada, para concretização pelo 

empreiteiro, ou desenvolvidas e implementadas pelo promotor. No Caderno de Encargos deverão 

também ser incluídas todas as medidas de minimização constantes neste EIA e outras eventualmente 

propostas pelas autoridades competentes resultantes do procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental.  

Assim, deverá ser desenvolvido um Plano de Gestão Ambiental da fase de obra que terá como 

principal objetivo garantir a aplicação, de uma forma eficaz e sistematizada, dos requisitos de carácter 

ambiental e das medidas de minimização referidas no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), assegurando 

o acompanhamento ambiental da Empreitada, a definição de procedimentos e registos relativos às 

operações que tenham incidências ambientais e posterior avaliação dos resultados obtidos. 

 

 

 


