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  Parecer da Comissão de Avaliação 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 151-B/ ,àdeà àdeàoutu o,àaàe p esaà He dadeàdaà
Rendeira, Agropecuária, S.A. submeteu, junto da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 

enquanto entidade licenciadora (Administração da Região Hidrográfica do Alentejo) o Estudo 

de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de Execução do "Empreendimento Herdade da 

Rendeira", para efeitos de instrução do respetivo procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA). O mesmo teve início a 2 de setembro de 2016, data em que se considerou 

estarem reunidos todos os elementos necessários à correta instrução do processo.  

O procedimento de AIA tem enquadramento na subalínea i) da línea b) do n,º 3 do artigo 1º do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, por se tratar de barragens destinadas a reter a 

água ou armazená-la de forma permanente previstas no Anexo II, ponto 10 alínea g).   

A APA, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a 6 de setembro de 2016, ao abrigo do 

artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro a respetiva Comissão de Avaliação 

(CA), constituída por representantes da própria APA bem como da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), da Direção-Geral do Património 

Cultural (DGPC), da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo), do 

Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN) e 

do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).  

Foram nomeados pelas entidades acima referidas os seguintes representantes: 

 APA/DAIA – Dr.ª Margarida Grossinho 

 APA/DCOM – Dr.ª Cristina Sobrinho 

 APA/ARH Alentejo – Eng. José Soares 

 DGPC – Dr.ª Ana Nunes 

 LNEG – Doutor Pedro Ferreira 

 CCDR Alentejo – Eng. Mário Lourido 

 DRAP Alentejo – Eng.ª Maria Antonieta Ramalho 

 ISA/CEABN – Arqt. Pais. João Jorge 

O EIA foi elaborado pelo GGT – Gabinete de Planeamento e Gestão do Território, Lda. no 

período compreendido entre maio e julho 2015. 

O presente parecer da Comissão de Avaliação pretende apresentar todos os aspetos que se 

consideram relevantes na avaliação técnica efetuada de forma a poder fundamentar/apoiar, 

superiormente, a tomada de decisão relativamente ao Projeto de Execução em avaliação. 

O projeto consiste na realização de duas infraestruturas de retenção de água para regadio e 

localiza-se nos concelhos do Alandroal (Freguesia de Santiago Maior) e Reguengos de 

Monsaraz (freguesia de S. Pedro do Corval). 

A área de implantação do projeto não integra áreas sensíveis do ponto de vista da conservação 

da natureza ou do património de acordo com o disposto na alínea a) do artigo 2º do Decreto-

lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro.  

 



  Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2923 
E p ee di e toàHe dadeàdaà‘e dei a   4 

Maio 2017 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

A metodologia adotada pela CA para a apreciação técnica do EIA integrou os seguintes 

procedimentos: 

 Realização de reunião para apresentação, pelo Proponente e Consultor do projeto e do 

EIA à Comissão de Avaliação (11 de outubro de 2016). 

 Análise da Conformidade do AIA – solicitação no âmbito da avaliação da conformidade 

do EIA, de elementos adicionais para os seguintes capítulos/fatores ambientais: 

Descrição do projeto; Geologia; Solos; Uso do Solo; Paisagem, Socioeconomia; 

Património Cultural e Ordenamento do Território, bem como a reformulação do 

Resumo Não Técnico. 

 Análise do Aditamento, remetido pelo proponente a 3 de janeiro de 2017. 

 Abertura de Audiência de Interessados remetendo a proposta de Desconformidade do 

EIA, por não terem sido cabalmente respondidos os aspetos que integravam o Pedido 

de Elementos Adicionais. 

 Envio, pelo Proponente, em 2 de março das alegações à proposta de Desconformidade  

 Análise da documentação remetida e Declaração da Conformidade do EIA, a 14 de 

março de 2017. 

 Realização do procedimento de consulta pública que decorreu por um período de 20 

dias, entre 23 de março e 20 de abril. 

 Solicitação de Pareceres Externos às seguintes entidades: Instituto de Conservação da 

Natureza e Florestas (ICNF) e Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do 

Alqueva, SA (EDIA). 

 Realização de uma visita ao local, no dia 12 de abril, com a presença de representantes 

do promotor e empresa consultora. 

 Análise técnica do EIA, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a 

possibilidade dos mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos fatores 

ambientais foi efetuada de acordo com os pareceres emitidos pelas entidades que 

constituem a CA. Assim, a APA/ARH Alentejo emitiu Parecer sobre Recursos Hídricos, a 

CCDR Alentejo sobre Uso do Solo, Ordenamento do Território, e Socioeconomia, a 

DGPC sobre Património, o LNEG sobre Geologia e Geomorfologia o ISA/CEANB sobre a 

Paisagem e a DRAP Alentejo sobre os Solos. 

 Realização de reuniões de trabalho, com o objetivo de verificar a conformidade do EIA; 

analisar e avaliar os impactes do projeto de execução; analisar os contributos setoriais 

das várias entidades da CA, e os pareceres solicitados a entidades externas; definir os 

fatores ambientais determinantes para a avaliação ambiental do projeto; analisar os 

resultados da Consulta Pública; e estabelecer as Condicionantes, Medidas de 

Minimização e Planos de Monitorização para o projeto de execução. 

 Elaboração do Parecer Final. 
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3. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

O projeto tem como objetivo aumentar a capacidade produtiva dos solos alterando a 

produção agrícola de forragem de regadio para alimentação do gado, o que permitirá passar o 

efetivo pecuário dos 450 atuais para os 700 bovinos e introduzir novas culturas, 

designadamente vinha. 

Localizado numa zona deprimida o projeto permitirá a criação de riqueza e de postos de 

trabalho, dinamizando assim o potencial da região e ajudando a fixar população mais jovem. 

 



  Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2923 
E p ee di e toàHe dadeàdaà‘e dei a   6 

Maio 2017 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

A descrição do projeto tem por base a informação disponibilizada no Estudo de Impacte 

Ambiental e projeto apresentados sendo transcritas partes do seu conteúdo. 

Genericamente, o projeto envolve duas componentes distintas: uma de abastecimento de 

água à agricultura, com base em duas novas barragens localizadas no Ribeiro do Lobo e na 

Ribeira do Azevel e outra consubstanciada num projeto agropecuário e será implementado em 

duas fases.  

 

4.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA REGADIO 

 

Barragem do Ribeiro do Lobo 

A barragem do Ribeiro do Lobo, já se encontra construída, situação referida no EIA e verificada 

no decorrer da visita ao projeto. Esta barragem intersecta o Ribeiro do Lobo, afluente do 

Ribeiro do Azevelinho, que, por sua vez é afluente da Ribeira do Azevel. A barragem em aterro, 

de perfil homogéneo, inclui dreno de pé para captação de alguns caudais percolados através 

do aterro, dispõe de um descarregador de cheias frontal implantado na sua margem esquerda 

e de uma conduta de fundo em PVC revestido a betão armado. 

O seu abastecimento está totalmente dependente dos escoamentos pluviais privados e 

públicos originados numa bacia hidrográfica de 9,416 km2, a que corresponderá um 

escoamento anual médio da ordem dos 1.606.181 m3. 

O quadro seguinte sintetiza as suas principais características: 

 

Altura máxima  11,17 m 

Cota do coroamento  245,17 m 

Cota do NPA  243,17 m 

Cota do NMC  244,17 m 

Cota mínima do terreno ao eixo  234,00 m 

Folga acima do NMC  1,00 m 

Comprimento do coroamento  246,15 m 

Largura do coroamento 4,00 m 

Inclinação do talude montante (h/v)  3,00/1 

Inclinação do talude jusante (h/v)  2,50/1 

Área inundada  243.344 m2 

Volume da albufeira  818.031 m3 

 

A água armazenada destina-se à rega de cerca de 145 hectares de culturas arvenses. 
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Barragem do Ribeiro do Lobo (Fotos Visita autor João Jorge) 
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Barragem do Ribeiro do Azevel 

Esta barragem a construir na Ribeira do Azevel, afluente do Guadiana, consistirá numa 

barragem em aterro, de perfil homogéneo, incluindo dreno de pé para captação de alguns 

caudais percolados através do aterro, dispondo de um descarregador de cheias frontal 

implantado na sua margem esquerda e de uma conduta de fundo em PVC revestido a betão 

armado. O seu abastecimento estará totalmente dependente dos escoamentos pluviais 

privados e públicos originados numa bacia hidrográfica de 24,764 km2, a que corresponderá 

um escoamento anual médio da ordem dos 4.224.193 m3. 

As características da barragem são apresentadas no quadro seguinte: 

 

Altura máxima  14,13 m 

Cota do coroamento  215,21m 

Cota do NPA  212,36 m 

Cota do NMC  214,21m 

Cota mínima do terreno ao eixo  201,08 m 

Folga acima do NMC 1,00 m 

Comprimento do coroamento  228,65 m 

Largura do coroamento  4,00 m 

Inclinação do talude montante (h/v)  3,00/1 

Inclinação do talude jusante (h/v)  2,50/1 

Área inundada  264.429 m2 

Volume da albufeira  954.664 m3 

 

  

Fotos do Local de Implantação da Barragem da Ribeira do Azevel (Fotos Visita autor João Jorge) 

 

O Estudo de Impacte Ambiental refere a existência de um conjunto de infraestruturas 

destinadas ao armazenamento de água, designadamente, a Barragem do Meio e a dos 

Eucaliptos. Esta última, apesar de integrar os investimentos previstos para a segunda fase de 

implementação do projeto, já se encontra construída.  
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                Barragem do Meio                                                                                Barragem dos Eucaliptos 
(Fotos visita autor João Jorge) 

 

 

4.2 PROJETO AGROPECUÁRIO 

O projeto agrícola de regadio com base nestas duas novas origens de água permitirá 

implementar cerca de 200 hectares para produção de forragem para gado, possibilitando o 

aumento do efetivo pecuário atual de 450 para 700 bovinos, com cerca de 550 animais 

jovens/ano. Permitirá ainda a expansão da vinha dos 12 para os 32 hectares. 

A albufeira do Ribeiro do Lobo regará 87,5 hectares de forragens distribuídos pelos seguintes 

equipamentos: 

 Pivô 1 - 32 hectares 

 Pivô 2 - 16,6 hectares  

 Pivô 3 - 39,5 hectares 

 

 

Local previsto para implantar o Pivô n.º 1 (Foto Visita autor João Jorge) 
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Está ainda previsto o regadio de cerca de 28,7 hectares por rega fixa: 

 20 Hectares a regar com máquina enroladora para produção de forragens 

inovadoras; 

 8,7 Hectares a regar com aspersão fixa. 

 

A albufeira da Ribeira do Azevel irá regar: 

   32 hectares de vinha; 

 

Vinha existente (12 hectares) (Foto visita, autor João Jorge) 

Área de expansão da Vinha (Foto: visita autor João Jorge) 
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e 61,6 hectares de forragens através de dois pivôs: 

 Pivô 4 - 15,5 hectares 

 Pivô 5 - 46,1 hectares 

 

Local previsto para implantar o Pivô n.º 5 (Foto Visita autor João Jorge)  

O funcionamento da rega implicará a instalação de linhas de média tensão e postos de 

transformação de energia em baixa tensão trifásica. Serão ainda colocadas condutas para 

adução da água até aos equipamentos de rega (pivôs/rega fixa/máquina enroladora). 

 

O projeto contemplou inicialmente um projeto turístico cinegético a implantar numa área de 

5,6 hectares, que incluía, para além da casa principal, um pomar com 0,5 hectares, a horta da 

escola com 0,5 hectares, um olival com 0,5 hectares, uma charca com 1 hectare, um campo de 

futebol com 0,5 hectares e uma área coberta e piscina de 2.000 m2, e uma área restante de 

logradouros e áreas de lazer. De acordo com a informação prestada o projeto foi abandonado 

não integrando o atual procedimento de AIA. O pomar de citrinos previstos já se encontra 

plantado. 

 
Pomar de citrinos (Foto Visita autor João Jorge) 
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Adicionalmente, de acordo com a informação transmitida pelo Turismo de Portugal, IP no 

âmbito do procedimento de consulta pública, a Herdade da Rendeira integra um 

empreendimento de Agroturismo com 17 camas distribuídas por 10 Unidades de Alojamento. 

Este, de acordo com o Registo Nacional de Turismo, abriu em 2015. 

Este espaço de agroturismo estará ligado à exploração cinegética. Efetivamente, na parte 

Norte da propriedade existe uma área de 250 hectares de pastagem, sob coberto de sobro, 

onde se encontram corços e veados. Toda esta área está vedada com rede cinegética. Refere-

se também no EIA (p. 162) a introdução anual de cerca de 1400 perdizes na Herdade com fins 

cinegéticos. 

 

 

Área vedada da propriedade onde se encontram corços e veados (Foto visita autor João Jorge)  

 

Prevê-se que o projeto seja implementado em cerca de 5 – 6 meses constituindo as principais 

ações a desenvolver as que a seguir se enunciam: 

Fase de construção 

Barragem do Azevel: 

 Estaleiro e caminhos de acesso; 

Instalação de estaleiro de obra junto à casa principal e utilização para acesso à obra de 

caminhos já existentes; 

 Terraplanagens e movimentações de terras (aterros e desaterros); 

As movimentações de terras terão como objetivo obter terras para a construção da 

barragem a extrair da zona da futura albufeira e transportadas para a zona de 

construção da barragem em zona exterior à albufeira; 

 Movimentação de máquinas e equipamentos durante a construção da barragem; 

 Construção de infraestruturas - Colocação dos órgãos da barragem. 
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Projeto agropecuário: 

 Desmatação e limpeza da área; 

 Abertura das valas para instalação das tubagens na área dos pivôs; 

 Ligações elétricas (duas PT e respetiva linhas elétricas); 

 Instalação das tubagens de circulação de água até aos pivôs de rega e das ligações 

elétricas; 

  Instalação dos pivôs de rega; 

 Gestão dos resíduos resultantes da desmatação e limpeza da área. 

 

Fase de exploração 

Barragens 

 Manutenção das barragens e infraestruturas complementares: órgãos de descarga 

e ligação à rede de rega, incluindo a estação de bombagem; 

 Manutenção das albufeiras - Atividades de gestão e conservação ativa das águas 

das albufeiras, mantendo afastados os animais e reduzindo as possibilidades de 

eutrofização, o que pode incluir a eventual extração de lamas acumuladas ao fim de 

alguns anos, no caso de grande afluência de sedimentos ou matéria orgânica à 

mesma. 

Projeto Agropecuário 

 Manutenção das estruturas e infraestruturas da zona de rega: corresponde a todas 

as atividades de manutenção e reparação das estruturas construídas (tubagens, 

pivôs, etc.). 

 Gestão e tratamento de resíduos: os resíduos na fase de exploração serão 

fundamentalmente de origem agrícola e serão incorporados no solo. Os resíduos 

perigosos (embalagens de produtos fitofarmacêuticos, por exemplo) serão 

retirados do local e encaminhados para locais autorizados.  

 

Fase de desativação 

Barragens 

No caso das barragens se tornarem desnecessárias no futuro para os fins a que 

atualmente se destinam, poderão desde que com manutenção, continuar a existir, por 

exemplo para abeberamento de gado ou fins lúdicos (turismo ou pesca, por exemplo).  

No caso de se entender que já não faz sentido, a abertura de um canal na barragem 

permitirá voltar ao regime atual, com lenta recuperação da vegetação na zona da 

albufeira. 

Projeto Agropecuário 

No caso de desativação da área de rega, a zona afetada voltará a uma situação de 

sequeiro tal como existe atualmente. 
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ANÁLISE DOS FATORES AMBIENTAIS 

 

4.3 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Os principais aspetos referentes à situação de referência são apresentados de seguida.  

Geologia 

No que se refere à Geologia, a zona do Empreendimento Herdade da Rendeira insere-se no 

domínio morfo-estrutural da Zona de Ossa Morena, estando incluída no designado Setor de 

Estremoz-Barrancos. A cartografia geológica de maior pormenor disponível para a área deste 

projeto encontra-se publicada à escala 1/50 000 - Carta Geológica de Portugal, Folha 40-B, 

Reguengos de Monsaraz (Carvalhosa & Zbyszewski, 1991). Tendo em consideração esta 

cartografia geológica publicada, bem como a respetiva notícia explicativa, verifica-se que a 

quase totalidade do substrato rochoso existente na área deste projeto tem idade Câmbrica-

Ordovícica, em que os diferentes tipos de rocha são agrupadas em duas formações geológicas 

distintas: 

1) Formação de Ossa (Câmbrico-Ordovícico inferior) 

A Formação de Ossa é constituída por alternância rítmica de rochas areníticas, impuras, e 

pelíticas, com predominância de rochas grauvacóides para a parte inferior. As rochas foram 

metamorfizadas e intensamente dobradas, sendo constituídas por xistos luzentes, micáceos, e 

por micaxistos com abundante quartzo de exsudação. Trata-se de xistos bastante siliciosos e 

que sofreram metamorfismo de intensidade variável, desde baixa a muito alta intensidade. 

Nesta formação foram igualmente individualizadas rochas com fácies mais quartzofilíticas e 

quartzomicaxisticas, constituindo faixas com uma orientação predominantemente NW-SE. 

2) Formação de Barrancos (Ordovícico inferior-médio) 

A Formação de Barrancos tem uma espessura considerável (cerca de 800 m nesta área) e é 

constituída por xistos finos, lustrosos a luzentes, compreendendo filitos ou xistos micáceos e 

quartzofilitos subordinados. Nalgumas zonas surgem também metabasitos, nomeadamente 

anfibolitos que parecem ter sido originalmente tufos andesíticos. 

Uma área restrita deste projeto é constituída por depósitos de idade Plio-Plistocénica, do tipo 

a ha à o àalgu asà i p eg aç esà al iasà aàpa teà i fe io .àT ata-se de cascalheiras com 

calhaus de quartzo, angulosos ou mal rolados e com matriz argilosa com muitos elementos 

ferruginosos que, no local em estudo, assentam diretamente sobre o substrato peleozóico. 

Resultante dos trabalhos de campo realizados, no âmbito do EIA, na área do projeto, observa-

se que, entre as rochas de caráter xisto-grauváquico da Formação da Ossa, apresentam 

caraterísticas mais pelíticas, intercaladas com rochas de caraterísticas mais grosseiras 

(grauvaques), com uma caraterística mais ou menos comum: a presença de filonetes de 

quartzo. Na parte SE, onde aflora a Formação de Barrancos, os xistos são mais finos, filíticos, e 

sem tanto quartzo de exsudação. No entanto, a distinção entre as duas formações é 

claramente mineralógica e estratigráfica, não sendo no campo fácil identificar e separar as 

duas formações. Em relação às formações de Plio-Plistocénico, surgem no local com calhaus 

grosseiros em matriz argilosa e com espessura muito reduzida (até uma dezena me metros de 

profundidade máxima). 
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Geomorfologia 

Relativamente à Geomorfologia, a área do Projeto em apreço está integrada na vasta Unidade 

Geomorfológica da Peneplanície do Alentejo de Feio (1951). Esta unidade compreende a 

grande planura do Alentejo que se estende desde a Serra de S. Mamede, a norte, à Serra de 

Alcaria Ruiva, nas proximidades de Mértola, a sul. Na área de implantação deste projeto, a 

altitude da peneplanície varia entre os cerca de 200 e os 270 m. Trata-se de uma zona 

ondulada, com relevos arredondados e algum encaixe das linhas de água principais. A rede 

hidrográfica tem formato dendrítico, como é caraterístico destas zonas com rochas 

principalmente de caráter xistento. Na área de estudo ou ao seu redor existem vários vértices 

geodésicos, sendo os mais próximos o da Rendeira (268 m), na parte norte, e o do Outeiro da 

Cabeça (234 m), a este. As duas linhas de água principais ocorrentes na área (Ribeiro do Lobo e 

Ribeiro do Azevel) escoam de oeste para este. O Ribeiro do Lobo é afluente da Ribeira do 

Azevelinho, que passa um pouco a norte da propriedade e também escoa de oeste para este, 

sendo tributária da Ribeira do Azevel. Todo este sistema de descarga superficial da zona do 

Projeto está integrado na vasta Bacia do Rio Guadiana. 

 

Recursos Minerais 

Com base na informação disponibilizada pela Unidade de Recursos Minerais e Geofísica 

(URMG) do LNEG, não há qualquer ocorr iaà i e alàide tifi adaà oà “iste aàdeàI fo aç esà
deàO o iasàeà‘e u sosàMi e aisàPo tugueses à “IO‘MINP .àNaà eaàdoàp ojeto,àasà o hasà
xistentas e grauvacóides existentes não apresentam potencial para recurso não metálico. 

 

Locais de Interesse Geológico - Património Geológico 

Não estão referenciados quaisquer locais de Interesse Geológico para a região em estudo. No 

caso de se detetarem novos elementos referentes ao património geológico, durante as obras, 

deverão ser informadas as respetivas entidades competentes. 

 

Tectónica / Neotectónica. Sismicidade 

Relativamente à Neotectónica, e tendo por base a Carta Neotectónica de Portugal Continental 

(SGP, 1988), não foram detetados alinhamentos estruturais que tenham evidenciado 

movimento recente – neotectónico – na área do Projeto em apreço. 

No que concerne à Sismicidade, de acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para 

Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983) a área de estudo insere-se na zona sísmica A, 

correspondente à zona de maior sismicidade das quatro em que Portugal Continental se 

e o t aà lassifi ado,à eà à ualà o espo deà u à oefi ie teà deà sis i idadeà α à igualà aà .à Deà
acordo com o mesmo regulamento, os terrenos ocorrentes na área de estudo são, 

essencialmente, do Tipo I (xistos e grauvaques). Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica 

Máxima (histórica e atual) observada em Portugal Continental (IM, 1997), a área de estudo da 

Herdade da Rendeira insere-se numa zona de grau VII.  
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No que respeita aos elementos de Tectónica, a área do empreendimento sob estudo encontra-

se no Anticlinório do Redondo (Carvalhosa & Zbyszewski, 1991), uma estrutura multi-dobrada 

com forma geral de anticlinal, onde no centro se encontra a Formação de Ossa, com 

orientação NW-SE, e nos flancos a Formação de Barrancos. As litologias da ZOM são afetadas 

por três fases de deformação; à primeira fase de deformação encontram-se associadas dobras 

isoclinais e cavalgamentos com direções NW-SE a N-S, com planos axiais inclinando 20º para 

ENE e eixos de direção variável. A segunda fase origina clivagem de crenulação de plano axial 

com direção NW-SE. É a principal responsável pela orientação NW-SE das macroestruturas da 

ZOM. Esta fase redobra as estruturas formada pela primeira fase gerando padrões de 

interferência, essencialmente do tipo 2, mas também do tipo 3 de Ramsay (1980). 

Relativamente à terceira fase, esta apresenta orientação NW-SE e vergência para SW, 

mostrando um forte gradiente de deformação até ao limite S da ZOM.  

Em relação a estruturas fraturadas, há uma falha importante que corta toda a propriedade, na 

direção NE-SW,e que, na parte sul da propriedade, mostra claramente a deslocação das 

litologias de um e do outro lado da mesma, pondo em contato direto as formações da Ossa e 

de Barrancos. 

Foram identificados e caracterizados os impactes do projeto no que se refere à geologia e 

geomorfologia. 

Relativamente à Identificação e avaliação de Impactes Ambientais, estes são restritos e de 

pequena dimensão estando relacionados com a fase de construção das barragens, apontando-

se a compactação do terreno, devido a construções e movimentação da maquinaria utilizada e 

as resultantes das operações de desmonte, escavação ou aterro, as quais alteram, sem 

expressão, as características geomorfológicas e estruturais do terreno na área de 

implementação das barragens. 

Devido às características geológicas da área, os impactes referidos são mínimos. O facto de se 

tratar de um maciço rochoso compacto torna pouco significativa a compactação por pressão 

de veículos circulantes ou resultante do próprio volume de construção. Por outro lado, as 

ações de escavação decorrerão dentro da área futuramente ocupada pela albufeira, pelo que 

não irão afetar áreas exteriores à mesma, o que reduzirá os impactes externos à zona de 

intervenção do Projeto. A ação de aterro ocorrerá numa zona limitada do terreno (área de 

implantação da barragem, numa zona mais encaixada do vale) 

Face aos restritos impactes negativos expetáveis estão previstas algumas medidas de 

minimização a cumprir, como sejam: 

 Evitar grandes desmontes de terreno, tentando aproveitar as caraterísticas 

geomorfológicas existentes;  

 Os aterros a serem construídos deverão ser feitos com material de preenchimento 

com caraterísticas semelhantes às existentes na área, prevendo-se utilizar os materiais 

resultantes das escavações locais para o estabelecimento dos aterros. 

 Caso seja necessário alterar as condições de drenagem natural do terreno durante a 

fase de construção, estas serão posteriormente repostas, de modo a que não haja 

alterações significativas a nível da morfologia do terreno, bem como para não 

potenciar o risco de erosão. 
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4.4 SOLOS 

Na área de inserção do projeto verifica-se a presença de três ordens de solos: Solos 

Incipientes, Solos Argiluviados Pouco Insaturados e Solos Hidromórficos. 

Existe um predomínio de Solos Argiluviados Pouco Insaturados (aproximadamente 80% da 

totalidade da área observada), assinalando-se a presença maioritária de solos não calcários, de 

substrato xistoso, especificamente os que integram as famílias dos Solos Mediterrâneos 

Pardos Normais de Materiais Não Calcários (cerca de 56%) e Solos Mediterrâneos Vermelhos 

ou Amarelos de Materiais Não Calcários (cerca de 24%). 

No que se refere à Capacidade de Uso do Solo, verifica-seàoàp edo í ioàdosàsolosàdeà lasseà C à
eà D à ap oximadamente 76% da totalidade da área observada) que, de modo geral, 

apresentam limitações correspondentes às três subclasses identificadas. Estas limitações são 

mais ou menos generalizadas a toda a área de estudo, dada a distribuição dos solos que nela 

se verifica, com uma maior incidência na área central do limite considerado. 

A área da RAN do total do projeto (concelhos de Alandroal e Reguengos de Monsaraz) é de 

107,68 hectares (7,5%) da área total da exploração, correspondendo à área circundante dos 

curso de água (ribeiros), sendo nestes solos a área inundável do projeto, onde se pretende 

localizar as barragens. 

A Barragem do Ribeiro do Lobo localizada em solos da Reserva Agrícola Nacional foi construída 

sem consulta da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (EERAN), em incumprimento 

do disposto no n.º 7 do artigo 23º do Decreto-lei n.º 73/2009, de 31 de março, alterado pelo 

Decreto-lei n.º 199/2015, de 16 de setembro, pelo que foi comunicada esta situação à ERRAN.  

De acordo com informação obtida da Entidade RAN, encontra-se a decorrer um pedido de 

parecer prévio para a regularização da situação da barragem construída (Barragem do Ribeiro 

do Lobo), aguardando a entrega de elementos. Até ao momento não foi apresentado pedido 

de parecer referente à construção da Barragem da Ribeira do Azevel também localizada em 

solos da RAN.  

áà E‘‘áNà e itiuà pa e e à favo vel à efe e teà aà u à p o essoà pa aà aà o st uçãoà e à te aà
batida para o reservatório com 800m2 para retenção de água para alimentação de um pivô a 

instalar para rega de cerca de 32 hectares, permitindo o cultivo de culturas forrageiras a 

utilizar na alimentação do efetivo pecuário. 

Os impactes da construção das barragens são principalmente determinados pelas alterações 

que produzem na área de inserção do projeto, primeiro com a sua construção e, 

posteriormente, com o enchimento da albufeira. 

Os impactes negativos estão essencialmente relacionados com a fase de construção das 

barragens e enchimento da albufeira e decorrem da afetação dos atuais solos e respetivos 

usos e alteração local do ribeiro do Lobo e do ribeiro do Azevel, sendo estes definitivos e 

irreversíveis. 

Considera-se importante garantir um acompanhamento eficaz da execução das componentes 

do projeto e respetivo controlo, de forma a garantir a minimização dos impactes negativos da 

sua execução e exploração. 
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Pelo exposto, conclui-se que não obstante os impactes ambientais negativos decorrentes 

deste projeto, eles encontram-se compensados pelo aproveitamento mais produtivo da 

exploração agropecuária. 

 

4.5 RECURSOS HÍDRICOS 

Em termos gerais, pode-se concluir que a caracterização da situação ambiental de referência 

abrange de forma sistemática, desenvolvida, clara e homogénea os aspetos referentes a este 

descritor. 

A metodologia seguida na abordagem e t ata e toàdoàdes ito à ‘e u sosàHíd i os àpa e eà
adequada a um projeto desta tipologia, tendo sido utilizadas a informação e bibliografia 

disponíveis que se consideram mais convenientes. 

O projeto em análise incide na área de jurisdição territorial da ARH do Alentejo, 

nomeadamente na Região Hidrográfica 7 (Guadiana), sub-bacia da Ribeira do Azevel com o 

código PT07GUA1459 (Figura 2). 

 

 

Figura 2 – Massas de água superficiais. 

 

No âmbito do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana – PGRH 2º Ciclo, aprovado 

pela Resolução do Concelho de Ministros (RCM) nº 52/2016, de 20 de Setembro, republicado 
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pela RCM n.º 22-B/2016, de 18 de Novembro, esta massa de água foi classificada com o estado 

inferior a bom. 

Os cursos de água que atravessam a área de incidência do projeto apresentam um regime 

hidrológico temporário e irregular, do tipo torrencial e são afluentes do rio Guadiana (albufeira 

do Alqueva). 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área de implantação do empreendimento localiza-se no 

Maciço Antigo e na massa de água subterrânea do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 

Guadiana (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Massas de água subterrâneas. 

 

Esta massa de água tem características de sistema aquífero fraturado e desenvolve-se no 

designado setor pouco produtivo da Zona de Ossa Morena, caracterizado pelo facto de as 

águas subterrâneas circularem em fraturas dentro de rochas cristalinas ou cristalofilinas, com 

produtividades médias da ordem de 1 l/s. 

No que se refere à vulnerabilidade à contaminação, o índice de vulnerabilidade EPPNA mostra 

que esta zona do aquífero apresenta vulnerabilidade média a baixa; o índice de vulnerabilidade 

DRASTIC apresenta uma vulnerabilidade baixa. 
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Em termos gerais, considera-se que a identificação, caracterização e avaliação dos impactes, 

a a geàdeàfo aàsiste ti a,à la aàeàho og ea,àoàdes ito à ‘e u sosàHíd i os . 

Relativamente ao descritor analisado, e face às características deste projeto, considera-se que 

os principais impactes se verificarão sobretudo nos recursos hídricos superficiais, na fase de 

construção, como consequência das intervenções no terreno para construção da barragem e 

infraestruturas de rega, e na fase de exploração, devido à exploração das albufeiras para 

utilização na rega do projeto hidroagrícola e pecuário a elas associado. Poderão ainda ocorrer 

impactes nos recursos hídricos subterrâneos, centrados fundamentalmente na qualidade, com 

a contaminação por nutrientes e fitofármacos. 

Durante a fase de construção os principais impactes estão relacionados com a instalação de 

estaleiros de obras associadas à construção da barragem, abertura de acesso à obra, 

desmatação e limpeza do terreno, da barragem e albufeira, e infraestruturas de rega, 

provocando: 

 a impermeabilização dos solos, que favorece o escoamento superficial, o que se traduz 

num aumento dos caudais de ponta de cheia nas linhas de água, mesmo que 

temporárias;  

 o potencial aumento da carga poluente nas linhas de água resultante da 

movimentação de terras e de máquinas e de eventuais derrames acidentais de óleos, 

hidrocarbonetos e outros lubrificantes das máquinas envolvidas na construção do 

empreendimento; associado às ações de movimentação de terras e circulação de 

veículos pesados e maquinaria, existirá um acréscimo de sólidos em suspensão na 

linha de água intervencionada, caso ocorra precipitação durante a fase de construção, 

bem como acumulação de sedimentos resultantes de trabalhos de cofragem e 

betonagem; 

Considera-se este um impacte negativo, provável, direto, temporário, reversível e de 

magnitude variável e pouco significativo, associado ao aumento da compactação do solo e a 

alterações na qualidade da água. 

Decorrente do enchimento da albufeira, há a considerar os impactes a jusante da barragem 

face à alteração do regime de escoamentos. A duração deste período dependerá, 

essencialmente, das características hidrológicas do ano em que esta fase ocorrer, tendo em 

conta a marcada irregularidade anual pluviométrica, considerando-se que este impacte será 

negativo, provável, direto, reversível, pouco significativo e temporário. 

Na fase de exploração do empreendimento, os principais impactes relacionam-se com o 

regime de caudais na linha de água intersetada como consequência da presença da barragem e 

da captação de água na albufeira, que influenciarão as condições naturais de escoamento a 

jusante da barragem e a alteração do regime de transporte sólido. 

Assim, os principais impactes estarão relacionados com: 

 a redução do caudal na linha de água onde se implantam as barragens (efeito de 

barreira), devido à transformação de um sistema hidrológico lótico, em lêntico; esta 

barreira origina a alteração das condições naturais de escoamento, a jusante da futura 

barragem, passando este troço a ter um caudal dependente das condições de 

exploração da albufeira; considera-se que este será um impacte negativo, direto, 
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certo, localizado, permanente, irreversível, e de magnitude reduzida e de alguma 

significância; 

 a potencial alteração da qualidade da água na albufeira a criar, decorrente do uso de 

fertilizantes e pesticidas na rega dos espaços agrícolas, podendo potenciar a 

contaminação de linhas de água a jusante; considera-se que este será um impacte 

negativo, provável, direto, temporário, reversível e pouco significativo. 

Serão ainda expectáveis impactes devido à regularização dos volumes afluentes, uma vez que a 

presença da barragem poderá produzir alterações significativas no regime hidrológico do curso 

de água a jusante, ao reduzir o caudal médio anual e ao alterar a sua variação sazonal, 

nomeadamente no que se refere à época e à intensidade das ocorrências de caudais extremos. 

A implantação das duas barragens irão reduzir em cerca de 18,4% do volume afluente à ribeira 

do Azevel (barragens do Ribeiro do Lobo e do Azevel) e, em cerca de 0,06% o volume afluente 

à albufeira do Alqueva.  

Salienta-se a existência, na mesma bacia, das barragens identificadas no EIA com os códigos 

RD2, RD8, RD13, RD23, RD25, RD26, RD28 e barragem dos Eucaliptos, as quais têm uma 

capacidade de armazenamento, segundo os Títulos de Utilização de Recursos Hídricos TURH 

emitidos, de cerca de 40 000 m3, correspondente a cerca de 0,4% das afluências à ribeira do 

Azevel. 

Considera-se assim que o impacte será negativo para a bacia de drenagem da ribeira do 

Azevel, mas em menor escala para a albufeira de Alqueva durante o tempo de existência das 

barragens. 

Deste modo, considera-se o impacte devido à regularização da bacia da ribeira do Azevel, 

como negativo, direto, certo, localizado, permanente, de magnitude moderada e alguma 

significância, embora reversível, através da manutenção de um adequado regime de caudais 

ecológicos. 

Os impactes na fase de desativação serão semelhantes aos da fase de construção.  

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, os principais impactes produzidos durante a 

fase de construção resultam dos trabalhos relacionados com a construção da barragem e dos 

órgãos anexos, nomeadamente os órgãos adutores e a instalação dos pivôs, promovendo 

infiltração de águas contaminadas, aumento da vulnerabilidade e da suscetibilidade à 

contaminação. 

As ações de desmatação, decapagem e movimentação de terras, instalação de estaleiros, 

circulação de máquinas e veículos, obras de construção terão um impacte negativo, provável, 

direto, temporário, reversível, de magnitude variável e pouco significativo, associado a 

alterações na qualidade da água subterrânea. 

Na fase de exploração, os principais impactes estão relacionados com a infiltração de águas 

superficiais contaminadas, contaminação do aquífero, lixiviação de compostos utilizados na 

fertilização e tratamento das áreas regadas, aumento da vulnerabilidade e da suscetibilidade à 

contaminação. Consideram-se estes impactes como negativos, diretos e de magnitude 

reduzida (devido à natureza do aquífero, com capacidade de armazenamento reduzida). 
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Para além disso, a presença da albufeira irá levar a uma maior infiltração e a uma elevação do 

nível freático sob a mesma e nas suas imediações. 

A instalação de uma zona de regadio acarreta também alterações na forma como o aquífero é 

recarregado sob as zonas de rega, com as perdas de água de rega a constituir uma recarga 

adicional do aquífero nessa zona. 

Considera-se que, embora o projeto em causa potencie a ocorrência de impactes negativos 

sobre os Recursos Hídricos, desde que sejam cumpridas as medidas de minimização e 

compensação adequadas, os referidos impactes poderão ser atenuados para que sejam 

assegurados e salvaguardados os aspetos fundamentais de proteção dos recursos hídricos e 

das massas de água. 

A mitigação dos impactes negativos potenciais nos recursos hídricos poderá ser garantida 

através da correta implementação da generalidade das medidas de minimização, tal como 

constam do EIA (indicadas no capítulo 5), em particular as indicadas nos subcapítulos 5.2.3, e 

5.2.4. 

A este conjunto de medidas proposto pelo EIA, deverá acrescer a seguinte:  

Fase construção 

 Programar a construção da barragem do Azevel para se realizar no período de 

estiagem (junho a setembro), o que minimizará os impactes em termos de desvios do 

caudal natural da linha de água a represar, do arraste de material sólido e 

consequente transporte sólido e sedimentação. 

Fase de exploração 

 Adoção do regime de caudais ecológicos proposto no EIA, estabelecido de acordo com 

a metodologia de Alves & Bernardo (2003), com vista a minimizar os impactes da 

construção da barragem proposta para a ribeira do Azevel, e a já existente no ribeiro 

do Lobo, resultantes da alteração do regime hidrológico, a jusante das barragens, 

devido ao efeito de regularização de caudais, captação e derivação de água e às perdas 

de evaporação (Tabelas 93 e 94, página 301 do EIA); 

 

 

 Adaptar a área e culturas a regar ao volume disponível uma vez que, embora, de 

acordo com o EIA, a capacidade de armazenamento da Barragem do Azevel seja 

 
Caudal 

ecológico 
OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

Barragem do 

ribeiro do Lobo 
l/s 2 3 4 3 3 3 1 1 0 0 0 0 

Barragem do 

Azevel 
l/s 5 7 9 8 7 7 4 3 1 0 0 1 
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suficiente para a rega de culturas, cujas necessidades hídricas se estimam em cerca de 

577 500 m3/ano, a ocorrência consecutiva de três anos secos não permite a rega da 

área projetada. 

 Vedar o acesso dos animais ao plano de água, por forma a minimizar o impacte 

produzido na qualidade da água das albufeiras. 

 Melhorar as condições hidromorfológicas, nomeadamente através do cumprimento da 

medida PTE3 (Minimização de alterações hidromorfológicas) constante do Plano de 

Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana – PGRH 2º Ciclo, aprovado pela Resolução 

do Concelho de Ministros (RCM) nº 52/2016, de 20 de Setembro, republicado pela 

RCM n.º 22-B/2016, de 18 de Novembro: 

o Promover a continuidade longitudinal; 

o Melhorar as condições hidromorfológicas das massas de água. 

 

 Implementação das medidas minimizadoras de consumos de água preconizadas no EIA 

e de outras aplicáveis, constantes do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 

(PNUEA) nomeadamente: 

 

o Medidas 53 e 54 PNUEA - Adequação dos volumes brutos de rega às 

necessidades hídricas das culturas - condução da rega. 

 Medição de variáveis meteorológicas determinantes e aplicação de 

técnicas para determinação de oportunidades de rega com base em 

indicadores de clima, solo ou plantas. 

o Medida 56 PNUEA - Redução dos volumes brutos de rega: 

 Utilização de menor volume de água na rega por adequação da 

dotação de rega. 

o Medida 58 PNUEA - Adequação dos procedimentos de operação de 

reservatórios. 

 Gestão estratégica e operacional dos reservatórios com base em dados 

geográficos e necessidades de consumos. 

o Medida 59 PNUEA – Redução de perdas no transporte e na distribuição. 

 Reabilitação e conservação de redes para evitar fugas e perdas de água 

o Medida 60 PNUEA – Adequação de procedimentos no transporte e na 

distribuição. 

 Praticar uma gestão que permita ajustar o fornecimento de água à 

procura. 

o Medida 61 PNUEA - Adaptação de técnicas no transporte e distribuição. 

o Medida 66 PNUEA – Adequação dos procedimentos na rega por aspersão: 

controlo do escoamento superficial e erosão. 

 Aumentar a capacidade de retenção superficial moldando covachos  

o Medida 67 PNUEA – Adequação dos procedimentos na rega por aspersão: rega 

em horário noturno. 

 Dar eficiência à aplicação de água operando em períodos de menor 

velocidade do vento. 

o Medida 68 PNUEA - Substituição do equipamento de aspersão fixa em regiões 

ventosas 

 Substituição de aspersores de inclinação normal por aspersores de jato 

rasos. 



  Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2923 
E p ee di e toàHe dadeàdaà‘e dei a   24 

Maio 2017 

o Medida 69 PNUEA - Adequação de utilização de aspersão com canhões 

semoventes 

 Promover uma correta utilização e regulação dos canhões semoventes 

o Medida 70 PNUEA - Adaptação ou - Substituição de equipamentos de aspersão 

móvel. 

 Substituir ou reposicionar os sistemas de rega por aspersão 

inadequados ou obsoletos. 

o Medida 71 PNUEA - Adequação dos procedimentos na rega localizada. 

 Ações de manutenção de uniformidade e eficiência dos sistemas de 

rega localizada. 

o Medida 72 PNUEA - Substituição do equipamento de acordo com a textura do 

solo. 

 Substituição de emissores inadequados à rega localizada. 

 

Concorda-se com o programa de monitorização proposto no EIA (Capítulo 6), relativamente 

aos recursos hídricos superficiais (tanto na fase de construção como na de exploração), no que 

se refere aos locais, parâmetros a monitorizar e respetivas periodicidades, não se concordando 

com a proposta referida no ponto 6.2.2 relativamente à periodicidade de entrega dos 

relatórios de monitorização à Autoridade de AIA, devendo estes ser entregues anualmente e 

não ao fim de cinco anos. 

De igual modo, concorda-se com o programa de monitorização proposto no EIA (Capítulo 6), 

relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, no que se refere aos parâmetros a 

monitorizar e respetivas periodicidades.   

 

4.6 AR E QUALIDADE DO AR 

O EIA caracterizou a qualidade do ar através dos resultados observados na Estação de 
Qualidade do Ar mais próxima da área do projeto, denominada Estação Rural de Fundo - 

Terena, na qual se verificou o cumprimento dos valores limite para a proteção da saúde 
humana, para os ecossistemas e para os limiares de alerta, de acordo com o estabelecido no 
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, nomeadamente nos parâmetros NOx, O3, PM10 e 
SO2. 

 

Importa ainda referir que: 

 O projeto localiza-se em zona rural e não tem qualquer recetor sensível; 

 na Herdade da Rendeira existe um Agroturismo com 17 camas, de apoio à atividade 
cinegética, pertença do proponente; 

 na envolvente não há qualquer fonte emissora de poluentes atmosféricos com 
significado; 

 os ventos dominantes são do quadrante noroeste (23 %), seguindo-se o quadrante 
oeste (20 %). 
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No que se refere à análise de impactes: 

Na fase de construção, os impactes na qualidade do ar: 

  têm origem nas operações de desmatação, limpeza de terreno, transporte de 
materiais, movimentação de terras e circulação de veículos pesados; 

  e classificam-se como negativos pouco significativos, por se localizarem em zona 
rural sem recetores sensíveis. 

Na fase de exploração, os impactes na qualidade do ar: 

 estão associados à circulação de alfaias agrícolas e à circulação de veículos ligeiros 
e pesados; 

 e classificam-se como negativos pouco significativos, por se localizarem em zona 
rural sem recetores sensíveis. 

Na fase de desativação, os impactes na qualidade do ar: 

 têm origem nas ações de abandono e/ou desativação do projeto e limpeza de 
terreno; 

 e classificam-se como negativos pouco significativos, por se localizarem em zona 
rural sem recetores sensíveis. 

 

Consideram-se, dado o tipo e a localização do projeto, adequadas as medidas do EIA, para as 
fases de construção, exploração e desativação concordando-se igualmente com a não indicação 
de qualquer plano de monitorização pelo EIA. 

 

 

4.7 USO DO SOLO 

As componentes do projeto apresentam, principalmente: 

 

Componentes do 

projeto 

Superfície 

(hectares) 
Uso atual Uso com projeto 

Barragem do Lobo 29,5  albufeira albufeira 

Barragem do Azevel 
30   

pastagens naturais 
florestal 

albufeira 

Pivô 1 32   agrícola de regadio agrícola de regadio 

Pivô 2 17  agrícola de regadio agrícola de regadio 

Pivô 3 39   agrícola de regadio agrícola de regadio 

Pivô 4 15   pastagens naturais agrícola de regadio 

Pivô 5 46 ha pastagens naturais agrícola de regadio 

Rega fixa 1 29 ha agrícola de regadio agrícola de regadio 

Rega fixa 2 20 ha pastagens naturais agrícola de regadio 

Rega fixa 2 12 ha agrícola de regadio agrícola de regadio 
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E sabendo que o projeto tem como principais objetivos: 

 aumentar a capacidade produtiva dos solos, através da reconversão do uso de 

pastagens naturais e florestal para um uso de albufeira; 

 incrementar da produção de forragem de regadio, através da reconversão do uso de 

pastagens naturais de sequeiro para um uso agrícola de regadio; 

 introduzir novas culturas, nomeadamente a vinha, através da reconversão do uso de 

pastagens naturais de sequeiro para um uso agrícola de regadio; 

 aumentar o efetivo bovino de carne, de 450 para 700 bovinos em regime extensivo, 

através da reconversão do uso de pastagens naturais de sequeiro para um uso agrícola 

de regadio. 

 

Conclui-se que, com ou sem projeto, o uso do solo será sempre predominantemente agrícola, 

ou de sequeiro ou de regadio.  

Na fase de construção, os impactes no uso do solo: 

 têm origem na reconversão do atual uso de pastagens naturais de sequeiro/florestal 

para futuros usos de albufeira e agrícola de regadio, de modo a cumprir os objetivos 

do projeto; 

 e classificam-se como positivos pouco significativos, na medida em que a alteração na 

ocupação do solo não irá alterar o seu uso predominantemente agrícola. 

 

Considera-se não serem expectáveis impactes significativos no uso do solo, quer na fase de 

exploração quer na fase de desativação, por se manter o uso predominantemente agrícola. 

 

Concorda-se com as medidas apresentadas no EIA, para as fases de construção, exploração e 

desativação. 

 

4.8 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Sintetizam-se os aspetos mais significativos da análise relativa a este descritor. 

 

No que se refere à Fauna e à Flora salienta-se a presença na Herdade da Rendeira das 

seguintes unidades ecológicas: 

 Montado de Azinho - Quercus rotundifolia (Habitat 6310) do anexo I da Diretiva 

92/43/CEE 

 Azinhais  

 Pastagens herbáceas – Malhadais habitat prioritário 6220, subtipo2) e arrelvados 

vivazes (habitat prioritário 6220, subtipo1) As suas principais ameaças são o pastoreio 

intensivo por bovinos e as mobilizações profundas do solo. 

 Vegetação ripícola associada às linhas de água (loendrais e tamujais) Habitat 92D0 da 

Diretiva 92/43/CE 

 Vegetação herbácea dominada por helófitos (pontos de água da Herdade da Rendeira 

e do Carrasco. 
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Salienta-se o facto do Montado de Azinho, as pastagens compostas por Malhadais e por 

Arrelvados e a vegetação ripícola constituída por Tamujais e Loendrais corresponderem a 

habitats com estatuto de proteção.  

 

A Herdade da Rendeira apresenta uma grande riqueza em termos de fauna potencial e 

observada, sobretudo no que se refere à avifauna. Verifica-se a presença confirmado de Sisão 

Tetrax tetrax com estatuto vulnerável e a ocorrência potencial de abetarda Otis tarda, espécie 

em perigo de extinção. Estas duas espécies estão associadas a áreas agrícolas de cerealicultura 

extensiva e pastagens. De acordo com o estudo, o local de ocorrência potencial de abetarda na 

Herdade da Rendeira é uma área aberta com cerca de 170 ha, próxima da ribeira de Azevel, a 

jusante e a oeste da área projetada para a barragem. 

 
Entre outras espécies salienta-se a presença da águia-caçadeira Circus pygargus atualmente 
Em Perigo de Extinção, o alcaravão Burhinus oedicnemus, considerado Vulnerável, o Abutre-
negro Aegypius monachus, espécie Criticamente em Perigo de Extinção, a águia de Bonelli 
Aquila fasciata e a águia-real Aquila chrysaetus, ambas as espécies Em perigo de Extinção.  
Enquanto espécies não residentes salientam-se o milhafre-real Milvus milvus e o tartaranhão-
azulado Circus cyaneus, constituindo ambas espécies com estatuto Vulnerável. 
 
No que se refere aos anfíbios regista-se a ocorrência de alguns endemismos como o tritão de 
tritão-de-ventre-laranja Lissotriton boscai, o tritão-marmorado Triturus pygmaeus, o sapo-
parteiro-ibérico Alytes cisternasii, o sapinho-de-verrugas-verdes Pelodytes ibericus e o 
discoglosso Discoglossus galganoi 
 

Entre os mamíferos destaca-se a presença do gato-bravo Felis silvestris, com estatuto 

Vulnerável e entre as espécies mais comuns e abundantes: a doninha Mustela nivalis, a fuinha 

Martes foina, a Gineta Genetta genetta, o sacarrabos Herpestes ichneumon, a raposa Vulpes 

vulpes e o javali Sus scrofa.  

Foi ainda confirmada a presença da lontra Lutra lutra na Ribeira do Azevel. 

 

Os principais impactes na Flora e vegetação, na fase de construção, decorrem da remoção ou 

alteração do coberto vegetal, compactação do solo e da perturbação associada à circulação de 

pessoas e máquinas. Estes impactes caracterizam-se como negativos, significativos, 

permanentes e irreversíveis, não minimizável nas áreas de implantação da barragem e 

respetiva albufeira, projeto agrícola e novos acessos. 

 

 Na fase de exploração os impactes estão associados à alteração do coberto vegetal pela 
implementação do regadio e do projeto agropecuário. A introdução de novas culturas, 
intensificação do pastoreio com o aumento do efetivo pecuário e a utilização de tratamentos 
fitossanitários, podem potenciar a alteração do coberto vegetal existente. Estes impactes 
serão negativos, pouco significativos e minimizáveis. 
 

No caso de se efetuar a demolição da barragem, na fase de desativação, poderão ocorrer 
alguns impactes negativos sobre a flora, fauna e vegetação, mas potencialmente positivos ao 
permitirem a requalificação da área. 
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Os impactes na fauna foram analisados para as várias componentes do projeto: 
 
Barragem do Ribeiro do Lobo (já construída)   
Impacte muito significativo associado à alteração da linha de água, à afetação da eventual 
galeria ripícola associada e à perda da faixa de montado com matos na zona inundada. 
 

Barragem da Ribeira do Azevel 
Impacte negativo, permanente, de elevada magnitude e significância e não minimizável, em 
termos faunísticos, porquanto a ribeira acumula diversas funcionalidades ecológicas: área de 
reprodução, alimentação, abrigo ou corredor de deslocação, para espécies de todos os grupos 
presentes, constituindo igualmente, um importante corredor ecológico que atravessa a 
propriedade.  
 
Pode considerar-se positiva a criação de novos habitats resultante das albufeiras das novas 
barragens desde que não sejam introduzidas espécies exóticas. 
 

Projeto Agropecuário 

Pivôs 1 e 2 apresentam impactes nulos para a fauna, porque se localizam em áreas 
agricultadas, sujeitas a maiores níveis de perturbação, e, portanto de menor importância para 
a fauna 
 
Pivôs 3, 4 e 5 introduzem alteração nos habitats disponíveis para a fauna, contudo considera-
se como sendo pouco significativas, uma vez que não se localizam nas áreas consideradas de 
maior relevo para a fauna. 
 

Acessos 

Os caminhos propostos induzem alterações de efeito nulo ou pouco significativo na fauna. 
 
Excetuam-se os caminhos propostos em cruz na área de estepe na extremidade oeste da 
propriedade, a oeste da albufeira prevista para o Azevel. Considera-se o impacte para estes 
acessos como negativo, permanente, de elevada magnitude e significância sobre a fauna, por 
se tratar de uma área onde ocorre nidificação provável de sisão, e é potencial a ocorrência de 
abetarda.   
 
Linhas elétricas 

A fase construção poderá apresentar impactes pouco significativos a significativos dependendo 
dos locais escolhidos para a implantação das mesmas ou o período em que decorrer a obra. 
 

Concluindo os principais impactes nos sistemas ecológicos estão associados, à implantação da 
barragem do Azevel devido às funcionalidades ecológicas da linha de água a represar e à 
abertura de acessos na extrema oeste da propriedade, área onde ocorre nidificação provável 
de sisão, e é potencial a ocorrência de abetarda e à alteração da agricultura de sequeiro para 
regadio. Salienta-se que continuação da utilização agrosilvopastoril tradicional é determinante 
para a manutenção da biodiversidade natural e, designadamente, para a manutenção da 
estepe cerealífera que constitui o habitat preferencial para as aves estepárias. 
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4.9 PATRIMÓNIO CULTURAL 

 

A análise deste descritor implicou a solicitação de informação adicional e de outras diligências 

que a seguir se explicitam. 

 

A informação relativa ao fator ambiental Património Cultural não foi inicialmente integrada 

nos capítulos do EIA referentes à descrição da situação de referência, à previsão e avaliação de 

impactes e às medidas de minimização, tendo-se resumido ao Relatório Final dos Trabalhos 

Arqueológico (RFTA) integrado no Anexo T do EIA.  

O Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos, datado de 2015 e elaborado tendo por base um 

projeto incompleto e cartografia a escala desadequada, não contemplava algumas 

componentes do projeto e carecia pormenorização ajustada ao grau de desenvolvimento do 

mesmo (Projeto de Execução). 

Da análise efetuada ao EIA para efeitos de verificação da conformidade, considerou-se assim 

ser necessário o pedido de um aditamento que refletisse a abordagem integrada deste fator 

ambiental com as restantes matérias em avaliação, tendo ainda sido solicitada a atualização da 

situação de referência face ao grau de desenvolvimento de Projeto, em fase de Execução. 

Neste sentido, foram realizados, em 22 fevereiro do ano corrente, trabalhos de campo 

complementares que incluíram a prospeção sistemática de algumas áreas ainda não 

prospetadas. 

No âmbito do procedimento de AIA foi realizada, visita da Comissão de Avaliação (CA) à área 

do empreendimento da Herdade da Rendeira, no dia 12 de abril, tendo-se constatado algumas 

inconformidades, resultantes da realização de trabalhos agrícolas: 

 

 Local da ocorrência patrimonial nº 9 – Monte Carrasco:  

A área apresentava vinha recentemente plantada, sendo visíveis em diversos pontos do 

terreno materiais arqueológicos, nomeadamente fragmentos de cerâmica, cronologicamente 

enquadráveis no período romano. Esta ocorrência foi identificada na fase do EIA, tendo sido 

proposta como medida de minimização a realização de três sondagens de diagnóstico. 

 

 Local da ocorrência patrimonial nº 11 – Monte Carrasco 3: 

O local de expansão da vinha (R2) tinha sido recentemente surribado – intensa mobilização do 

solo com arranque da totalidade das árvores, tendo alterado parcialmente a morfologia do 

terreno onde anteriormente existia um caminho. 

A intervenção afetou a zona onde se implanta a ocorrência patrimonial nº 11 – Monte 

Carrasco 3, identificada na fase de EIA. Esta ocorrência localiza-se próximo da ocorrência nº 9. 

 

Na sequência da visita, a Direção-Geral do Património Cultural oficiou a Direção Regional de 

Cultura do Alentejo (DRCAlentejo) e deu conhecimento à CA, da clara violação da legislação em 

vigor cometida sobre o Património Cultural e solicitou que, no âmbito da missão e atribuições 

daquela Direção Regional, se procedesse à fiscalização ao local.  

No passado dia 23 de maio o representante da DRCAlentejo (Dr. António Carlos Silva), 

acompanhado pelo consultor (Eng.º António Chambel) e pela arqueóloga (Dr.ª Heloísa Santos) 

responsável pela realização do Descritor Património Cultural do EIA, deslocou-se ao local de 

expansão da vinha, na Herdade da Rendeira, onde ocorreram «inconformidades, decorrentes 
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da realização de trabalhos agrícolas» a fim de ser avaliada a real extensão dos impactes 
negativos acometidos sobre o património arqueológico e ponderadas as medidas corretivas 
aplicáveis 

  

Metodologicamente foi efetuada a pesquisa documental e bibliográfica que incluiu a consulta 
das bases de dados patrimoniais, a análise toponímica, seguida da prospeção arqueológica 
sistemática da área correspondente às várias componentes do projeto. 

A pesquisa bibliográfica e documental orientada para o contexto histórico e geográfico da 
região onde se insere o projeto e «para a identificação de eventuais sítios arqueológicos ou 
elementos arquitetónicos a confirmar durante a fase de trabalho de campo», permitiu traçar 
um enquadramento histórico da área em estudo (EIA, Anexo T, RFTA, p. 5) e, desta forma, uma 
leitura integrada de possíveis ocorrências de cariz arqueológico, arquitetónico e etnográfico.  

Dos trabalhos de levantamento documental e bibliográfico realizado, a Carta Arqueológica do 
Alandroal (1993) e a Nova Carta Arqueológica (2013) referem o sítio arqueol gi oà deà “eteà
Casi has à– um achado isolado e um habitat de época romana – sem contudo mencionar as 
coordenadas.  

A Corografia Portuguesa (1708) faz alusão à existência de uma ermida denominada de S. 
Francisco da Rindeira. «Túlio Espanca refere que em 1758 a ermida já não existia. Mais 
recentemente a Carta Arqueológica do Alandroal (1993) e a Nova Carta Arqueológica (2013) 
informam que o sítio não foi localizado durante os trabalhos de prospeção», sendo-lhe 
atribuída cronologia Medieval (EIA, Anexo T, RFTA, p. 18).  

No concelho de Reguengos de Monsaraz a ocupação humana, documentada, remonta ao 
Paleolítico Médio, destacando-se a jazida de Sapateiros 2, cujo «conjunto artefactual …  
evidencia características tecnológicas importantes para o estudo do Sudoeste Peninsular» 
(Aditamento, p. 168). Os trabalhos de mitigação realizados no âmbito da minimização de 
impactes decorrentes da construção da barragem do Alqueva ampliaram o conhecimento 
arqueológico, revelando-se de grande importância científica para o conhecimento do 
Paleolítico Superior na região. 

Merece especial referência, em termos arqueológicos, o grande núcleo megalítico, «um dos 
maiores do país» - em que se destacam as antas 1 e 2 do Olival da Pega, o menir do Outeiro, o 
menir da Belhoa e o cromeleque do Xerez. No Neolítico e Calcolítico destaca-se, igualmente, 
«o Complexo Arqueológico dos Perdigões, que inclui vestígios de um santuário megalítico, 
diversos menires e um extenso povoado» (idem).  

Não existem elementos do património classificado em vias de classificação na área do projeto 
e na sua envolvente próxima. 

Os trabalhos de prospeção arqueológica e de reconhecimento dos sítios identificados na área 
de incidência do Projeto (área de estudo) foram assim desenvolvidos em dois momentos: nos 
dias 7 e 9 de julho de 2015, no âmbito do EIA e, no dia 22 de fevereiro, realizaram-se trabalhos 
complementares, por solicitação da CA, que incluíram a prospeção sistemática nos seguintes 
locais: na zona de implantação dos pivôs de rega (1, 2, 3, 4 e 5) e respetiva zona a regar; 
reposição de caminho junto à área regada pelo pivô 3; zonas de rega fixa e respetivas 
condutas; zona de expansão da vinha; conduta de ligação entre a charca junto ao pivô 1 e a 
Barragem do Lobo; linha elétrica entre o Monte da Rendeira e o PT junto à albufeira da 
Barragem do Azevel. 

Dos trabalhos de prospeção arqueológica e de reconhecimento dos sítios identificados na área 
de incidência do Projeto resultou a identificação de 12 ocorrências patrimoniais, sintetizadas 
no quadro seguinte: 
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N.º Designação Tipo de Sítio Valoração 

Patrimonial 

Período Cronológico 

1 Monte da Rendeira Tanque/Bebedouro Reduzida  Contemporâneo 

2 Monte da Rendeira 1 Tanque/Bebedouro Reduzida Contemporâneo 

3 Azevelinho 1 Muro Reduzida Indeterminado 

4 Azevelinho Habitat/Casal Elevada Romano 

5 Malhada do Monte 

Carrasco 

Indeterminado Reduzida Indeterminado 

6 Poço Caiado 1 Muro Reduzida Contemporâneo 

7 Poço Caiado Poço Reduzida Contemporâneo 

8 Monte Carrasco 1 Eira Média Contemporâneo 

9 Monte Carrasco  Achado Isolado Elevada Romano 

10 Monte Carrasco 2 Marco Elevada Indeterminado 

11 Monte Carrasco 3 Estrutura Agrícola Muito Reduzida Moderno/ 

Contemporâneo 

12 Monte da Rendeira 2 Poço Média Contemporâneo 

Fonte: Relatório EIA, Aditamento fevereiro 2017, Tabela 82/84 - Lista de Elementos Patrimoniais e Valoração 

Patrimonial, p. 253. 

Ocorrência patrimonial n.º 4 – Azevelinho (valor patrimonial elevado), localiza-se na área de 

implantação do Pivô 1. Foram identificados alguns materiais romanos (tegulae digitadas e uma 

asa de ânfora [?]). «São ainda visíveis à superfície alguns blocos de xisto e quartzo empilhados 

junto a uma azinheira, possivelmente durante trabalhos agrícolas, que poderão ter pertencido 

ao aparelho de alguma estrutura arqueológica» (EIA, Aditamento, p. 253). 

A prospeção realizada não permitiu localizar a ermida de S. Francisco da Rindeira no local 

referido na bibliografia, tendo contudo sido identificado um pequeno aglomerado de pedras 

(granitos, xistos e quartzos) num grande moroiço junto a uma azinheira, no limite da zona 

entre o paredão da Barragem do Azevel e a albufeira. Refere que «uma vez que o granito não 

faz parte da matriz geológica da área, só faz sentido que estes elementos tenham pertencido a 

uma construção» (EIA, Aditamento, p.253). Por esse motivo o aglomerado de pedras foi 

incluído no inventário (ocorrência patrimonial n.º 5 – Malhada do Monte Carrasco (valor 

patrimonial reduzido).  

À data da visita da comissão de avaliação verificou-se que o amontoado de pedras havia sido 

removido, apenas restando algumas pedras dispersas, algumas delas em granito. 
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Ocorrência n.º 9 – Monte Carrasco (valor patrimonial elevado), localizado na zona de expansão 

da vinha, corresponde a «um achado isolado constituído por 2 tegulae e 1 imbrex. O facto de 

os materiais se encontrarem num local elevado»  leva a crer que «o sítio se deve encontrar nas 

imediações, possivelmente até sob as edificações ali presentes» (idem,p. 254). Durante a visita 

da CA à Herdade da Rendeira, a CA constatou que os trabalhos de plantação da vinha nesta 

área já se encontravam concluídos, sendo ainda visíveis à superfície materiais cerâmicos de 

enquadráveis na época romana. 

Ocorrência n.º 11 – Monte Carrasco 3, foi identificado «junto ao caminho que parte desde o 

Monte do Carrasco em direcção a norte», na área de expansão da vinha. Correspondia a uma 

estrutura, de planta rectangular, eventualmente referente «a uma pequena estrutura de apoio 

à actividade agrícola ou mesmo às ruínas de uma pequena habitação, sendo visíveis algumas 

lajes de xisto, com aparelho misto composto por alvenaria irregular (xisto e quartzo) e tijolo 

maciço (tipo burro)» (idem). O que restava desta estrutura foi destruída na sequência de 

trabalhos de surriba realizados recentemente, referidos supra, dela restando apenas vestígios 

de tijolo burro à superfície do terreno entretanto gradado. 

Vestígios arqueológicos Monte Carrasco – (Foto visita autor João Jorge) 
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Vestígios Arqueológicos Monte Carrasco – (Foto visita autor João Jorge) 

 

Ocorrência n.º 12 – Monte da Rendeira 2, foi identificado na segunda fase de prospeção 

realizada em fevereiro do corrente ano e corresponde a um poço contemporâneo. 

Durante a visita da CA ao terreno, foi identificado um elemento patrimonial de cariz 

etnográfico não inventariada no EIA. Trata-se de um Forno de Carvão situado entre o pomar 

(já plantado) e o paredão da Barragem do Ribeiro do Lobo. Este elemento patrimonial deveria 

ter sido caracterizado e avaliado. 

          
Forno de carvão (Fotos da visita autor João Jorge) 

 

De acordo com o EIA as condições de visibilidade do solo foram na generalidade boas. Adverte, 

no entanto, que a «reduzida visibilidade do solo, nalguns locais, poderá reflectir eventuais 

lacunas de conhecimento» (EIA, Anexo T – Descritor Património, p. 17). 
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Avaliação  

A implementação do projeto implica na fase de construção um conjunto de ações passíveis de 
provocar impactes negativos, definitivos e irreversíveis sobre eventuais vestígios 
arqueológicos, nomeadamente a desmatação e limpeza do coberto vegetal, a intrusão no 
subsolo (movimentação e revolvimento do solo e subsolo, abertura de valas para instalação 
das tubagens de água e instalação das ligações elétricas, de caboucos para os postes elétricos, 
a construção/beneficiação de acessos, a movimentação de máquinas e equipamentos e os 
depósitos e empréstimo de inertes, temporários e permanentes).  

OàEIáàatualizadoàe à o fo idadeà o à Pa e e àdaàCA sobreàaà o fo idadeàdoàEIá  inclui 
uma tabela em que sintetiza a Avaliação dos Impactes decorrentes da implementação das 
várias componentes do projeto: 

 

N.º Designação Impacte Características 

1 Monte da Rendeira 
Pivô 3/ Albufeira da Barragem 

do Ribeiro do Lobo 

Negativo, Média, Pouco Significativo, 

Temporário, Indirecto, Recuperável 

2 Monte da Rendeira 1 Pivô 3 
Negativo, Média, Pouco Significativo, 

Temporário, Indirecto, Recuperável 

3 Azevelinho 1 Pivô 1 

Negativo, Reduzida, Pouco 

Significativo, Temporário, Indirecto, 

Recuperável 

4 Azevelinho Pivô 1 
Negativo, Elevada, Muito Significativo, 

Permanente, Directo, Irrecuperável 

5 
Malhada do Monte 

Carrasco 

Albufeira da Barragem do 

Azevel 

Negativo, Elevada, Significativo, 

Temporário, Directo, Irrecuperável 

6 Poço Caiado 1 Pivô 5 
Negativo, Média, Pouco Significativo, 

Temporário, Indirecto, Recuperável 

7 Poço Caiado Pivô 5 
Negativo, Média, Pouco Significativo, 

Temporário, Indirecto, Recuperável 

8 Monte Carrasco 1 Expansão da vinha Sem Impacte 

9 Monte Carrasco Expansão da vinha 
Negativo, Elevada, Muito Significativo, 

Permanente, Directo, Irrecuperável 

10 Monte Carrasco 2 Expansão da vinha Sem Impacte 

11 Monte Carrasco 3 Expansão da vinha 
Negativo, Média, Muito Significativo, 

Permanente, Directo, Irrecuperável. 

12 Monte da Rendeira 2 
Rega fixa junto ao paredão da 
Barragem 

Sem impacte 

        Fonte: Relatório EIA, Aditamento fevereiro 2017, Tabela 85 – Avaliação dos Impactes, p. 256 

 

O relatório do descritor património (EIA, Anexo T – Descritor Património) refere que todos «os 
elementos patrimoniais identificados se encontram dentro de áreas a afectar pela obra».  

Face aos resultados obtidos nas prospeções arqueológicas e às caraterísticas específicas deste 
projeto, o estudo destaca os elementos patrimoniais n.º 4 e 9 que considera de importância 
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científica relevante, sobre os quais são esperados impactes negativos diretos, de magnitude 
elevada, muito significativos, permanentes e irrecuperáveis. 

 

Na Tabela 86 (Relatório EIA, Aditamento 2017, p.257) apresenta a localização dos elementos 
patrimoniais e as distâncias relativamente às infraestruturas mais próximas. 

 

Face aos resultados apresentados, avaliados os impactes e dadas as condições de reduzida 
visibilidade em algumas das áreas, o EIA preconiza algumas medidas de minimização de 
carater geral e específico com as quais genericamente se concorda que incluem a realização de 
sondagens de diagnóstico, o acompanhamento arqueológico e o levantamento topográfico e 
memória descritiva dos elementos estruturais existentes na área a afetar. Justifica ainda a 
adopção destas medidas de minimização «pela dimensão da afectação no subsolo que os 
trabalhos irão ter, pelo potencial arqueológico dos concelhos de Reguengos de Monsaraz e 
Alandroal e pela referência à existência da Ermida de S. Francisco da Rendeira, ainda por 
localizar/identificar» (EIA, Anexo T – Descritor Património) p. 26). 

Acresce que não se deve excluir a possibilidade de ocorrência de impactes sobre o património 
arqueológico durante a fase de construção, fase esta potencialmente impactante para 
eventuais vestígios arqueológicos que se possam encontrar ocultos, quer pela vegetação, quer 
pelo solo. 

Pelo exposto não se deve excluir a possibilidade de ocorrência de impactes sobre o património 
arqueológico durante a fase de construção, fase esta potencialmente impactante para 
eventuais vestígios arqueológicos que se possam encontrar ocultos, quer pela vegetação, quer 
pelo solo, pelo que se considera ser necessária a adoção das medidas inseridas neste parecer 
para a Fase de Licenciamento e Fase de Exploração, de modo a garantir a salvaguarda de 
património arqueológico que possa existir e que não tenha sido detetado. 

 

Avaliação dos Impactes decorrentes de trabalhos inconformes 

Na sequência da visita /fiscalização da DRC Alentejo ao terreno, foi enviado a esta Direção-
Geral o competente parecer técnico do Dr. António Carlos Silva com despacho concordante do 
Diretor de Serviços dos Bens Culturais da DRC Alentejo, datado de 25 de maio do corrente. O 
diagnóstico da situação observada in loco e a proposta de atuação apresentada tendente à 
minimização / compensação dos impactes produzidos sobre o património arqueológico, são 
fundamentais para a definição de condicionantes ao projeto em Avaliação de Impacte 
Ambiental.  

No que se refere à ocorrência patrimonial nº 11 – Monte Carrasco 3 (estrutura agrícola 
moderna / contemporânea) considera, face à destruição dos vestígios, que o registo efetuado 
no EIA será suficiente, não se justificando outras ações complementares. 

«Já no que respeita à ocorrência nº 9, a situação é distinta e merece especial atenção. Com 
efeito, embora a área de maior concentração de espólio tenha sido objeto de surriba, existem 
junto ao monte vizinho áreas preservadas que poderão ser objeto de avaliação.» Para aquela 
ocorrência patrimonial são propostas medidas de minimização específicas que incluem a 
realização de sondagens de diagnóstico, as quais vão são incluídas no presente parecer final 
setorial. 

Assim, considera-se que os impactes gerados por este empreendimento sobre o património 
cultural são negativos, de média e elevada magnitude, alguns dos quais muito significativos, 
permanentes e irreversíveis, sendo por isso necessário adotar um conjunto de medidas de 
minimização inseridas neste parecer para a Fase de Licenciamento, Fase Prévia à Construção, 
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Fase de Construção e Fase de Exploração, de modo a garantir a salvaguarda de património 
arqueológico existente e do que possa existir e que não tenha sido detetado.  

O EIA preconiza medidas de minimização de carácter geral e específico com as quais 
genericamente se concorda que no entanto carecem de reformulação, pelo que devem antes 
ser apresentados os elementos e adotadas as medidas que seguidamente se enunciam: 

 

 

Elementos a entregar em sede de licenciamento: 

Na fase prévia ao licenciamento deverão ser apresentados e verificados os seguintes 

elementos: 

 Apresentar o Caderno de Encargos/Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 
com a inclusão de todas as medidas referentes ao Património, bem como a Carta de 
Condicionantes com a implantação e identificação de todas as ocorrências 
patrimoniais inventariadas, atualizadas de acordo com o parecer da CA. 

 Na Carta de Condicionantes deverá ser interdita a instalação de estaleiros, novos 
acessos à obra e áreas de empréstimo e de depósito de inertes, em locais a menos de 
50 m das ocorrências patrimoniais. No caso de se verificar a inevitabilidade de um 
afastamento menor de uma ocorrência patrimonial, a situação deverá ser previamente 
apresentada e justificada. Na fase obra a Carta de Condicionantes patrimoniais deve 
ser facultada ao empreiteiro. 

 
Ocorrência Patrimonial – Forno de carvão: 

 Inventariar e caraterizar a ocorrência patrimonial denominada Forno de Carvão e 
implantá-la na Carta de Condicionantes.  

 Compatibilizar a localização dos elementos do projeto com a ocorrência patrimonial de 
modo a garantir a sua salvaguarda. 

 Proceder a acertos de projeto, ainda que pontuais, caso a vala da conduta de água 
aponte para a sua possível afetação. 

 Em sede de Licenciamento deverá ser entregue o comprovativo da autorização 
concedida pela Tutela do Património Cultural para a realização dos trabalhos de 
acompanhamento arqueológico da fase de obra do projeto. 

 
Medidas a implementar na Fase Prévia à obra: 
 
Gerais: 

 Não se devem implantar estaleiros, novos acessos à obra ou utilizar áreas de 
empréstimo e de depósito de inertes, situadas a menos de 50 m das ocorrências 
patrimoniais inventariadas ou das que ainda venham a ser identificadas no decorrer da 
empreitada. 

 Antes do início das obras devem ser sinalizadas e vedadas permanentemente todas as 
ocorrências patrimoniais identificadas na Planta de Condicionamentos ou outras que 
vierem a ser identificadas durante os trabalhos de reprospeção, situadas a menos de 
50 m da frente de obra, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à 
obra, sendo estabelecida uma área de proteção com cerca de 10 metros em torno do 
limite da ocorrência. Importa esclarecer que as ocorrências situadas a menos de 50 
metros dos acessos já construídos deverão ser igualmente sinalizadas pelo facto de se 
prever um aumento de circulação de viaturas e pessoas nestes locais durante a fase de 
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obra. A sinalização e vedação devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora que 
deverão ser regularmente repostas. Caso se verifique a existência de ocorrências 
patrimoniais a menos de 25 m, estas deverão ser vedadas com recurso a painéis.  

 Promover uma ação de formação/sensibilização dos trabalhadores envolvidos na 
empreitada, prévia ao início da obra, relativamente aos valores patrimoniais em 
presença e às medidas cautelares estabelecidas para os mesmos no decurso da 
construção do empreendimento.  

 Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das 
operações de decapagem e escavação, das áreas de incidência do projeto que 
apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, 
incluindo todos os caminhos de acesso, depósitos temporários e empréstimos de 
inertes. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção poderão determinar a 
adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, 
escavações arqueológicas, entre outras).  

 Proceder a acertos de projeto, ainda que pontuais, nos casos em que os resultados da 
reprospeção arqueológica apontem para uma possível afetação de vestígios, antes 
mesmo de serem propostas quaisquer outras medidas de minimização intrusivas; 
Compatibilizar a localização dos elementos do projeto com os vestígios patrimoniais 
que possam ser detetados, de modo a garantir a sua salvaguarda. 

 Sempre que seja demonstrada a inevitabilidade da afetação das ocorrências 
patrimoniais, deve ficar garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da 
totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra através da sua 
escavação integral. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de 
registo gráfico, fotográfico e da elaboração de memória descritiva. 

 

Específicas: 
 
Até 2 meses após o Licenciamento, em fase prévia ao início da obra, devem ser apresentados à 
autoridade de AIA para análise e aprovação os resultados das seguintes ações de diagnóstico: 
 

 Ocorrência patrimonial n.º 4: realização de 4 sondagens arqueológicas prévias de 2x2 
m ao longo da plataforma onde foram identificados os materiais arqueológicos. As 
árvores que se encontram no local não poderão ser desenraizadas e o corte só poderá 
ocorrer sob a supervisão do arqueólogo responsável; 
 

 Ocorrência patrimonial n.º 9:  
 

o Realização de uma sondagem manual (3 m X 1,50m) na zona afetada, de 
diag sti oà p s-surri a ,àaàfi àdeàavalia àoàg auàdeà ovi e taçãoàdoàsoloàeà
estimar a potência estratigráfica pré-existente; 

o Realização de duas sondagens manuais, de 3 m X 1,5m, a realizar em zonas não 
afetadas, próximo da casa existente; 

o Eventuais medidas complementares (prospeção geofísica ou sondagens 
mecânicas) poderão vir a ser tomadas, em função dos resultados obtidos nas 
três sondagens propostas. 
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Medidas a implementar na fase de obra: 
 
Gerais: 

 Deverá ser efetuado o Acompanhamento Arqueológico integral de todas as operações 
que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, 
depósitos e empréstimos de inertes), desde a fase preparatória da obra, como a 
instalação do estaleiro, abertura de caminhos e desmatação; o acompanhamento 
deverá ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a 
decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

 Se na fase preparatória ou de construção forem detetados vestígios arqueológico, a 
obra será suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de 
imediato à tutela do Património Cultural essa ocorrência, devendo igualmente propor 
as medidas de minimização a implementar. 

 Após a desmatação deverá ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das 
áreas de incidência do projeto incluindo ainda áreas de estaleiro, depósitos 
temporários e de empréstimos de inertes. 

 As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso das 
prospeções e do acompanhamento arqueológico da obra deverão, tanto quanto 
possível e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal 
forma que não se degrade o seu estado de conservação atual, ou serem 
salvaguardadas pelo registo. 

 Os resultados obtidos nestes trabalhos arqueológicos poderão assim determinar a 
adoção de medidas de minimização específicas como o registo documental, sondagens, 
escavações arqueológicas, entre outras. 

 Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas deverão ser colocados em 
depósito credenciado pelo organismo de tutela do Património Cultural. 

 

 

Específicas: 

 Ocorrências patrimoniais n.º 1 e 2: registo fotográfico e inserção na cartografia da obra. 
Caso venham a ter afetação que implique a sua destruição, para além do acima 
referido, deve ser realizado o levantamento topográfico bem como elaboração de 
memória descritiva. 

 Ocorrência patrimonial n.º 3: registo fotográfico e inserção na cartografia da obra. Caso 
venha a ter afetação que implique a sua destruição, para além do acima referido, deve 
ser realizado o registo gráfico, o levantamento topográfico bem como elaboração de 
memória descritiva. 

 Ocorrência patrimonial n.º 5: registo fotográfico e inserção na cartografia da obra. Caso 
venha a ter afetação que implique a sua destruição, para além do acima referido, deve 
ser realizado o levantamento topográfico bem como elaboração de memória descritiva. 

 Ocorrências patrimoniais n.º 6 e 7: registo fotográfico e inserção na cartografia da obra. 
Caso venham a ter afetação que implique a sua destruição, para além do acima 
referido, deve ser realizado o levantamento topográfico bem como elaboração de 
memória descritiva.  

 Ocorrência patrimonial n.º 8: registo fotográfico e inserção na cartografia da obra. Caso 
venha a ter afetação que implique a sua destruição, para além do acima referido, deve 
ser realizado o registo gráfico, o levantamento topográfico bem como elaboração de 
memória descritiva. 
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 Ocorrência patrimonial n.º 10: registo fotográfico e inserção na cartografia da obra. 
Quando se iniciarem os trabalhos este elemento deverá ser recolhido e guardado 
numa das dependências da herdade para posteriormente ser entregue, para depósito 
definitivo, à DRCA. 

 Ocorrência patrimonial n.º 12: registo fotográfico e inserção na cartografia da obra. 
Caso venha a ter afetação que implique a sua destruição, para além do acima referido, 
deve ser realizado o registo gráfico, o levantamento topográfico, bem como elaboração 
de memória descritiva. 

 
Se no decurso do acompanhamento arqueológico forem identificados novos elementos de 
valor arqueológico/patrimonial poderão ser adotadas novas medidas de minimização de 
minimização. 

 

Medidas a implementar na fase de Exploração: 

 Durante a exploração sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação 
ou de obra, deverá ser fornecida para consulta a carta de condicionantes atualizada, de 
modo a evitar afetações desnecessárias nos elementos patrimoniais.  

 

 

4.10 PAISAGEM 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela 
identificação e caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos 
paisagísti osàeàdeàa o doà o àoàEstudoà Contributos para a Identificação e Caracterização da 
Paisagem em Portugal Continental àdeàCa elaàd'á euàetàal.à ,àaà eaàdeàestudoàa uma 
escala regional (macroescala) insere-se no Grupo de Unidades de Paisagem (macroestrutura): 
Grupo R – ále tejoàCe t al.àDe t oàdesteàg upo,ài te se taàasàU idadesàdeàPaisage à Te asàdeà
ála d oalàeàTe e a à .ºà ,à Ca posàdeà‘egue gosàdeàMo sa az à .ºà ,àeà ál ufei aàdeà
ál uevaàeàE volve tes à .ºà . 
Descrevem-se apenas a Unidade de Paisagem onde o Projeto se insere integralmente, assim 
com as subunidades por ele intersectadas. 
 
Terras de Alandroal e Terena 
Correspondem a uma Paisagem de xisto, erodida, com extensas áreas degradadas e 
abandonadas, onde domina a esteva, e dominada por usos extensivos e pelo despovoamento 
bem percetível, com o isolamento característico das áreas interiores fronteiriças.  
Ocorrem áreas de montados, pastagens e culturas arvenses de sequeiro com importantes 
povoamentos de eucalipto, sobretudo no prolongamento da Serra de Ossa.  
Nas zonas onde se verifica uma conjugação de declive mais suave, de maior profundidade do 
solo e disponibilidade de água, ocorrem campos abertos e irrigados, sinais de humanização 
mais forte da paisagem. As linhas de água apresentam, no geral, galerias ripícolas bem 
constituídas onde o freixo é a espécie dominante, realçando na estrutura da paisagem os 
vales, relativamente pouco encaixados. 
Na periferia dos principais centros urbanos, como é o caso de Alandroal e Terena, existe uma 
coroa de policultura com olivais e pomares, ao que se seguem áreas abertas de arvenses de 
sequeiro e pastagens e, por vezes, montados.  
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As povoações apresentam um aspeto modesto, sem que se verifique o abandono e a 
degradação de um número elevado de edifícios. Os montes isolados apresentam 
frequentemente um aspeto degradado ou mesmo completamente abandonado.  
Esta unidade de paisagem tem uma identidade média, representando o tipo de paisagem 
característico das áreas de interior e fronteiriças do Alentejo Central. 
Subunidades 
Território Artificializado: esta unidade visual encontra-se associada aos espaços edificados (na 
sua maioria a edificado de cariz residencial) e/ou de equipamentos dispersos pela área de 
estudo. Corresponde aos pequenos aglomerados urbanos localizados a noroeste – Aldeia da 
Venda, Casas Novas e Aldeia das Pias – a nordeste – Cabeço de Carneiro e Seixo – e a sudoeste 
– Santo António do Baldio – dos limites de implantação do projeto, totalizando cerca de 1,6% 
da área de influência visual. 
Áreas Agrícolas e Agroflorestais: a heterogeneidade de culturas representa a marca mais 
visível deste território, nele coexistindo a exploração de várias culturas agrícolas em 
simultâneo, na qual se destacam os olivais na proximidade dos aglomerados urbanos, 
nomeadamente a noroeste, assim como alguns pomares, vinhas e zonas de pastagens 
dispersas pela área de estudo. No seu total, esta unidade corresponde a cerca de 69,45% da 
área de influência visual. 
Florestas e Meios Naturais e Semi-Naturais: correspondente, na sua maioria, a área de 
montado, a pequenos focos de exploração florestal ou de zonas onde a vegetação natural 
atingiu o seu clímax, representa outra das imagens que rapidamente se associa a este 
território, representando cerca de 27,7% do território considerado; 
Corpos de Água: representando os planos de água com maior importância observados na área 
de estudo, integra também as linhas de água (e respetiva galeria ripícola, sempre que a sua 
dimensão/estrutura o justifique). Corresponde, na sua totalidade, a cerca de 1,3% da área de 
influência visual. 

 
Análise Visual da Paisagem 
O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, com base em três parâmetros: 
Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. Após a 
integração de todos estes parâmetros, verifica-se o seguinte: 
Qualidade Visual  
A área de estudo caracteriza-se por apresentar maioritariamente Qualidade Visual Elevada, 
co espo de teàaà e aàdeà , %àdoàte it ioà i u s ito.àáà lasseà M dia à ep ese taà e aà
de 33,06% da área e apenas 1,6% do território possui uma qualidade visual baixa. Esta última 
percentagem da área de estudo corresponde, maioritariamente, a territórios artificializados 
associados a áreas de edificado, a vias de comunicação e a zonas de pouca representatividade 
associadas a zonas de extração de inertes e territórios abandonados. 
No que se refere à área de implantação do Projeto em análise, todas as componentes/áreas do 
Projeto inserem-seàe à eaài teg adaà aà lasseà Elevada ,à o àex eçãoàdasà easàdeà egaàdosà
piv sàP ,àP ,àP ,àP àeàdaà a age àeàal ufei aàdoà i ei oàdoàLo o,à ueàseài se e àe à M dia .à
No caso da albufeira, parte insere-seàai daàe à Elevada .à‘elativa e teà àli haàel t i aàa ea,à
a grande maioria do seu traçado faz-seàe à eaàdeà Elevada . 
Capacidade de Absorção  
A área de estudo caracteriza-seà po à ap ese ta à Capa idadeà deà á so çãoà Visualà Elevada à
representando aproximadamente 97%. Cerca de 3,4% do território insere-se na classe de 
Capa idadeàdeàá so çãoàVisualà M dia àe,àape as,àu àvalo à esidual,ài fe io àaà %ài se e-se na 
lasseàdeà Baixa . 

Importa contudo referir e salientar, que as áreas que apresentam maior capacidade de 
absorção visual (Elevada), absorvem o impacte visual, de alterações que possam ocorrer 
fundamentalmente ao nível do solo, mas nem sempre se pode inferir o mesmo, para 
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perturbações que decorram acima da superfície do solo e consequentemente para estruturas 
com algum desenvolvimento vertical como é o caso dos pivôs e os apoios da linha elétrica 
aérea. 
Igualmente não significa que não há impacte visual ou que não há exposição a observadores 
ou povoações. No cômputo geral são áreas expostas a uma presença humana menos 
expressiva e representam a situação de referência, em que as características do Projeto não 
são consideradas. 
Importa também referir que a análise realizada não considera a presença de obstáculos sobre 
o terreno, como é o caso da vegetação ou de edificações, correspondendo por isso ao pior 
cenário possível. A área de implantação do projeto insere-se maioritariamente em área 
o side adaà aà lasseàdeàCapa idadeàdeàá so çãoàVisualàdeà Elevada .à 

Sensibilidade Visual  
A área de estudo caracteriza-se por apresentar Sensibilidade Visual Baixa/Média possuindo 
uma área parcial de cerca de 33,7% e 66,3% respetivamente, sendo que se verifica apenas um 
valor residual, inferior a 1%, de áreas com Sensibilidade Visual elevada.  
No que se refere à área de implantação do Projeto em análise, todas as componentes/áreas do 
Projeto inserem-seàe à eaà i teg adaà aà lasseà M dia ,à o àex eçãoàdasà easàdeà egaàdosà
piv sàP ,àP ,àP ,àP àeàdaà a age àeàal ufei aàdoà i ei oàdoàLo o,à ueàseài se e àe à Baixa .à
No caso da albufeira, parte insere-seàai daàe à M dia .à‘elativa e teà àli haàel t i aàa ea,àaà
grande maioria do seu traçado faz-seàe à eaàdeà M dia . 
 
Identificação e Avaliação de Impactes 
A implantação estruturas e de infraestruturas artificiais gera necessariamente a ocorrência de 
impactes negativos na paisagem em virtude da sua forma, volumetria, dimensões, natureza e 
da sensibilidade da área de implantação e de estudo. Estas assumem um carácter intrusivo no 
campo visual e alteram a leitura da paisagem, sendo mais pronunciadas todas as que 
apresentem um desenvolvimento segundo a vertical, como é o caso das componentes do 
Projeto em análise, de que se destacam as barragens, os pivôs e a linha elétrica aérea.  
Os impactes na paisagem que ocorrem na fase de construção, decorrem num primeiro 
momento da mera presença de maquinaria. Num segundo momento, mas quase em 
simultâneo, as ações por elas desempenhadas - desflorestação, desmatação, decapagem, 
escavação e aterro - vão-se traduzindo em alterações do padrão do uso do solo e da 
topografia, passando a ser estas que progressivamente assumem maior impacte a par da 
introdução das componentes do Projeto.  
As alterações paisagísticas e impactes cénicos, embora gerados durante a fase de construção, 
permanecem também durante a fase de exploração, impostos pela presença permanente das 
barragens, do plano de água artificial, dos pivôs e da linha elétrica aérea e respetivos apoios. 
Face à sua progressividade estas últimas alterações remetem-se, e avaliam-se na Fase de 
Exploração, dado serem permanentes e só nessa fase estarem finalizadas. 
Fase de construção - Na classificação dos impactes considera-se permanente e irreversível 
tendo em consideração o tempo de vida previsto para o Projeto.  
Impactes estruturais: 
São impactes associados, neste caso, fundamentalmente à destruição da vegetação existente e 
às alterações de topografia. Das 3 barragens previstas no EIA, 2 encontram-se atualmente 
construídas, caso da barragem do Ribeiro do Lobo (1.ª Fase) e Barragem dos Eucaliptos (2.ª 
Fase) estando por construir a da Ribeira do Azevel. 

 Remoção do coberto vegetal herbáceo e arbustivo – Desmatação  
 
Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, magnitude reduzida e pouco 
significativo (barragens do Lobo, Eucaliptos e Barragem da Ribeira do Azevel, R1, R2, Pivôs 1, 2, 
3, 4 e 5 e apoios da linha elétrica). 
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 Remoção do coberto vegetal arbóreo – Desflorestação 
 
Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, magnitude reduzida a média e 
pouco significativo (Barragens do Lobo e Eucaliptos, R1, R2, Pivôs 1, 2, 3, 4 e 5 e apoios da 
linha elétrica) a significativo (Barragem do Azevel). 
 
Isoladamente, na área de cada componente, o abate de árvores não se considera como um 
impacte significativo, podendo no entanto referir-se que na área da albufeira do Azevel tende 
para significativo. Neste caso, é afetado não só o montado de azinho como a vegetação da 
galeria ripícola.  

 Alteração da topografia 
Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, magnitude reduzida a média e pouco 
significativo (Barragem dos Eucaliptos, R1, R2, Pivôs 1, 2, 3, 4 e 5 e apoios da linha elétrica) a 
significativo (Barragens do Lobo e Barragem da Ribeira do Azevel). 
Impactes visuais: 
No que se refere a impactes visuais durante a Fase de Construção destacam-se: 

 Desordem visual: decorrente das diversas ações que terão lugar na área de 
intervenção, podendo as mesmas ocorrer em simultâneo, ou seja, sobrepor-se 
temporalmente e espacialmente. Presença em obra de um conjunto dos elementos 
fixos e móveis, necessários ao desenvolvimento da mesma: circulação de veículos e de 
outra maquinaria pesada, envolvidos no transporte de equipamento e materiais assim 
como na construção da barragem e desflorestação da albufeira. No seu conjunto 
contribuem temporariamente para a perda de qualidade cénica do local.  
- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida a 
média magnitude e pouco significativo a significativo (barragem de ribeiro do Lobo e 
Azevel).  
 

 Diminuição da visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante das 
ações de modelação do terreno, escavação nas áreas de empréstimo, transporte de 
terras, construção do corpo da barragem e abertura de fundações dos apoios.  
- Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, magnitude reduzida e pouco 
significativo. 

 
Durante a Fase de Exploração: 
 
Impactes visuais das componentes do Projeto 
Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e 
permanente das alterações introduzidas em fase de obra, que em parte ou no seu todo, 
possam ter. Os impactes serão tanto mais significativos quanto mais as alterações introduzidas 
na fase de construção forem disruptivas a par da sua maior ou menor exposição visual.  
A análise com base nas bacias visuais, geradas para a situação mais desfavorável, ou seja 
considerando apenas a topografia, permite identificar a expressão do impacte visual potencial 
das diferentes componentes do projeto sobre o território. 
 
Barragem do Ribeiro do Lobo (1.ª Fase) - Verifica-se que a bacia visual da barragem é 
relativamente confinada à sua envolvente e dentro da propriedade, que é onde haverá maior 
perceção da presença da barragem e da albufeira e de forma continuada. Apenas o corpo da 
barragem se considera tender para significativo face à disrupção do relevo e à artificialidade 
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do plano inclinado do paramento de jusante, pese embora se apresentar no presente bem 
revestido com um relativo denso estrato herbáceo. 

- Impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local, reduzida a média 
magnitude e pouco significativo a significativo. 
Barragem dos eucaliptos (2.ª Fase) – relativamente a esta barragem a expressão visual 
sobre o território será ainda mais confinada. 
- Impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local, reduzida 
magnitude e pouco significativo. 

 
Barragem da Ribeira do Azevel - Verifica-se que a bacia visual da barragem é relativamente 
confinada, desenvolvendo-se sobretudo para sul e sudoeste da mesma. Para fora da 
propriedade verifica-se existir uma fragmentação muito grande da bacia visual pelo que 
apenas haverá perceção de pequenas áreas da albufeira e de forma descontinuada. Apenas o 
corpo da barragem se considera tender para significativo face à disrupção do relevo e à 
artificialidade do plano inclinado do paramento de jusante, pese embora poder vir a ser 
revestido com um estrato herbáceo com características semelhantes ao da barragem do 
Ribeiro do Lobo. 

- Impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local, reduzida a média 
magnitude e pouco significativo a significativo. 

Pivôs de rega – A presença de estruturas do tipo de pivôs, com algum desenvolvimento em 
altura, constituem uma intrusão visual, pela sua artificialidade e pelo contexto da paisagem 
alentejana tradicional em que se inserem. Não sendo a altura da estrutura de rega relevante a 
par dos terrenos da propriedade serem arborizados, o impacte visual tenderá para não ser 
significativo. 

- Impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local, reduzida 
magnitude e pouco significativo. 

Linha Elétrica Aérea - A presença de infraestruturas lineares do tipo das linhas elétricas aéreas, 
cujos apoios apresentam algum desenvolvimento vertical, e portanto em altura, constituem 
uma intrusão visual, pelo seccionamento do campo visual. Não sendo a altura dos apoios 
relevante e pelo facto de o território em causa ser relativamente arborizado o impacte visual 
tenderá para não ser significativo. 

- Impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local, reduzida 
magnitude e pouco significativo. 
 

Impactes cumulativos 
Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos o desenvolvimento e a 
existência de projetos na área de estudo, de igual ou de diferente tipologia, que contribuam 
para a alteração estrutural, funcional e visual da Paisagem. De igual tipologia ou de diferente 
não são conhecidos outros projetos que, espacialmente ou temporalmente, se desenvolvam 
em sobreposição. 
Relativamente aos impactes cumulativos entre as diversas componentes previstas no Projeto, 
para a Fase de Construção, dado que há uma série de intervenções já realizadas, tais como a 
barragem do Lobo e dos Eucaliptos assim como a intervenção no sítio R2, ao nível da 
mobilização do solo e da alteração do uso do solo, não se considera existirem impactes 
cumulativos. 
No caso da 1.ª Fase, no período 2016/17, as intervenções ocorrem sensivelmente na zona mais 
e t alàeàaàNEàdaàp op iedade.àáà o po e teà eaà egada àdoàPiv à ,àlo aliza-se, isolada, no 

extremo mais NE da propriedade enquanto que as componentes Pivôs 2 e 3, assim como as 
áreas de rega fixa n.º 5 e n.º 11, ocorrem muito mais próximas entre si. Sendo áreas, já com 
um número reduzido de azinheiras, o seu abate, a par da mobilização do solo, e eventual 
despedrega, constituem as ações que não são substancialmente diferentes dos tradicionais 
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trabalhos agrícolas. O impacte será particularmente de ordem visual e pouco significativo 
decorrente abertura de vala para a conduta de 200 mm e da montagem dos pivôs. No caso 
destas últimas componentes, o impacte visual deve-se ao facto de serem estruturas com 
algum desenvolvimento vertical, de grande extensão e por serem entidades artificiais e 
estranhas ao contexto natural. A área de implantação da barragem do Lobo, localiza-se nesta 
área mais central, mas por estar atualmente construída, não terá efeito cumulativo durante a 
obra. 
No caso da 2.ª Fase, no período 2017/18, as intervenções ocorrem sensivelmente na zona SO e 
“ulàdaàp op iedade.àásà o po e tesà eaà egada àdosàPiv sà àeà5, apresentam atualmente um 
número reduzido de azinheiras, pelo que, o seu abate, a mobilização do solo, e eventual 
despedrega, constituem as ações que não são substancialmente diferentes dos tradicionais 
trabalhos agrícolas. O impacte será particularmente de ordem visual e pouco significativo 
decorrente abertura de vala para a conduta de 160mm e da montagem dos pivôs.  
Nesta mesma zona, as outras componentes, caso da área de vinha e da barragem dos 
Eucaliptos estão já realizadas. No caso da área de vinha, parte já se encontra instalada e outra 
parte tem atualmente o solo mobilizado. Assim, estas componentes não induzirão impactes 
negativos e cumulativos com as demais na fase de construção.  
Poderá ocorrer sobreposição temporal das intervenções previstas para as áreas de pivôs e rega 
fixa com a construção da barragem do Azevel, pela sua grande proximidade. Contudo, o 
impacte maior advirá da construção da barragem, pelo que a instalação dos 2 pivôs, por si só, 
será pouco relevante em termos de representar um impacte visual negativo cumulativo com o 
da barragem. 
Na Fase de Exploração, a presença conjunta das diversas componentes do Projeto na área de 
estudo, ou mais concretamente na área da propriedade, representam um impacte estrutural e 
visual que tende para significativo sobre a Paisagem, tendo em consideração a situação de 
referência e as suas tradicionais características. Esse impacte advém fundamentalmente da 
alteração do uso/padrão do solo com substituição de culturas de sequeiro, montado de azinho 
por áreas de regadio e vinha assim como pela substituição de troços de linhas de água por 
superfícies artificiais de planos de água que não são característicos da imagem e identidade da 
Paisagem em causa. Consequentemente ocorre uma alteração visual do padrão cultural da 
paisagem. As novas culturas e os planos de água representarão descontinuidades face à 
imagem visual da envolvente que é uma marca identitária da paisagem tradicional do Alentejo, 
que se caracteriza por apresentar Qualidade Visual Elevada. Pese embora a significância do 
impacte visual, resultante da transformação da Paisagem, o mesmo sê-lo-á mais relevante na 
área afeta à Herdade da Rendeira.  
Na generalidade das componentes do Projeto os impactes visuais, quando negativos, fazem-se 
sentir sobretudo no interior da Propriedade, deixando esta de ser uma imagem de marca ou 
do carácter da tradicional paisagem alentejana. 

- Impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local, média magnitude 
e significativo. 
 

Durante a Fase de Desativação: 
Esta fase corresponderá fundamentalmente à remoção dos aterros e enrocamentos das 
barragens, desmontagem dos pivôs, abertura de valas, extração das tubagens, remoção e 
transporte de todos materiais utilizados. Com a remoção dos corpos das barragens 
desaparecerão também os respetivos planos de água, podendo ser necessário proceder ainda 
à remoção de sedimentos que se tenham acumulado no fundo da albufeira. 
Serão de prever impactes semelhantes aos da fase de construção, que resultarão 
fundamentalmente da perturbação causada pela circulação de pessoas, veículos e máquinas 
ficando dependente o seu significado de as obras se concentrarem num período de tempo 
mais curto ou mais dilatado. 
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Verificando-se a remoção de todo o tipo de elementos artificiais e a recuperação das zonas 
intervencionadas, com a aplicação de diversas medidas de remodelação mais natural da 
morfologia e recuperação do solo, todas as áreas poderão evoluir com o tempo, para as suas 
características próximas das originais ao nível do coberto vegetal.  
A recuperação ambiental poderá ainda passar por uma intervenção que acelere o processo de 
recuperação paisagística, com recurso a plantações e/ou sementeiras de espécies arbustivas e 
arbóreas autóctones. 
A total remoção do complexo a par da recuperação paisagística representará um impacte 
positivo significativo. 
 
 
Concluindo, tendo em conta que:  

 A Herdade insere-se numa Paisagem considerada como tendo Qualidade Visual 
Elevada .àNãoàs àaàsuaàe volve teà evelaàessaà ualidadeà o oàg a deàpa teàdaà

propriedade. No que se refere à área de implantação do Projeto em análise, todas as 
componentes/áreas do Projeto inserem-seàe à eaài teg adaà aà lasseà Elevada ,à o à
exceção das áreas de rega dos pivots P2, P3, P4, P5 e da barragem e albufeira do 
ribeiro do Lobo, ueàseài se e àe à M dia .àNoà asoàdaàal ufei a,àpa teài se e-se 
ai daàe à Elevada .à‘elativa e teà àli haàel t i aàa ea,àaàg a deà aio iaàdoàseuà
traçado faz-seàe à eaàdeà Elevada . 

 No que se refere à avaliação de impactes, na Fase de Construção ocorrerão impactes 
de natureza estrutural e visual. No primeiro caso, são impactes associados, 
fundamentalmente à destruição da vegetação existente e à alteração da topografia, 
sendo estes mais pronunciadas nas componentes do Projeto, barragens do Azevel e do 
Lobo. Contudo, no caso da vegetação, é, de todas as componentes do Projeto, a 
implementação da barragem e albufeira de Azevel que se traduzirá num impacte mais 
significativo ao nível da desflorestação. Isoladamente, na área de cada componente, o 
abate de árvores não se considera como um impacte significativo, podendo no entanto 
referir-se que na área da albufeira do Azevel tende para significativo. Neste caso, é 
afetado não só o montado de azinho como a vegetação da galeria ripícola. 
No que se refere a impactes visuais destaca-se a presença de maquinaria e todas as 
ações necessárias à construção e desenvolvimento do Projeto - circulação de veículos 
e de outra maquinaria pesada envolvida no transporte de equipamento e materiais 
assim como na construção da barragem e desflorestação da albufeira do Azevel. De 
todas as componentes do Projeto é na área de intervenção da albufeira e barragem do 
Azevel onde este impacte poderá tender para significativo. Pese embora, as 
intervenções ocorrerem por toda a propriedade e, no seu conjunto, contribuírem 
temporariamente para a perda de qualidade cénica do local os impactes a serem 
significativos serão muito localizados, devendo-se não tanto à existência de 
observadores, mas devido às intervenções ocorrerem num território que se caracteriza 
por apresentar Qualidade Visual Elevada. 

 Na Fase de Exploração, os impactes decorrem da presença permanente das 
componentes do Projeto. Destas, apenas as barragens do Lobo e Azevel poderão 
assumir um impacte que tenda para significativo. Ambas as bacias visuais são 
relativamente confinadas à sua envolvente e é dentro da propriedade onde haverá 
maior perceção da presença das barragens e das albufeiras, de forma continuada. 
Contudo, é o corpo da barragem que se considera apresentar um impacte visual que 
tende para significativo, face à disrupção do relevo e à artificialidade do plano 
inclinado do paramento de jusante, pese embora, no caso da do Lobo, se apresentar 
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presentemente bem revestido com um relativo denso estrato herbáceo, que deverá 
ser também aplicado no paramento da de Azevel.  

 Relativamente aos Impactes Cumulativos, apenas se destacam os existentes entre as 
componentes do projeto, dado não se terem identificado outros de igual e diferente 
tipologia que possam ocorrer sobrepostos espacialmente e temporalmente. Na Fase 
de Construção, dado que há uma série de intervenções já realizadas, tais como a 
barragem do Lobo e dos Eucaliptos assim como a intervenção no sítio R2, ao nível da 
mobilização do solo e da alteração do uso do solo, não se considera existirem impactes 
cumulativos. 
No caso da 1.ª Fase, no período 2016/17, as intervenções ocorrem sensivelmente na 
zo aà aisà e t alà eà aà NEà daà p op iedade.à áà o po e teà eaà egada à doà Piv à ,à
localiza-se, isolada, no extremo mais NE da propriedade enquanto que as 
componentes Pivôs 2 e 3, assim como as áreas de rega fixa n.º 5 e n.º 11, ocorrem 
muito mais próximas entre si. O impacte será particularmente de ordem visual e pouco 
significativo decorrente abertura de vala para a conduta de 125mm e da montagem 
dos pivôs. A área de implantação da barragem do Lobo, localiza-se nesta área mais 
central, mas por estar atualmente construída, não terá efeito cumulativo durante a 
obra. 
No caso da 2.ª Fase, no período 2017/18, as intervenções ocorrem sensivelmente na 
zo aà “Oà eà “ulà daà p op iedade.à ásà o po e tesà eaà egada à dosà Piv sà à eà ,à
apresentam atualmente um número reduzido de azinheiras, pelo que, o seu abate, a 
mobilização do solo, e eventual despedrega, constituem as ações que não são 
substancialmente diferentes dos tradicionais trabalhos agrícolas. O impacte será 
particularmente de ordem visual e pouco significativo decorrente da abertura de valas 
para as condutas com dimensões entre os 160 a 200 mm e da montagem dos pivôs.  
Nesta mesma zona, as outras componentes, caso da área de vinha e da barragem dos 
Eucaliptos estão já realizadas. No caso da área de vinha, parte já se encontra instalada 
e outra parte tem atualmente o solo mobilizado. Assim, estas componentes não 
induzirão impactes negativos e cumulativos com as demais na fase de construção.  
Poderá ocorrer sobreposição temporal das intervenções previstas para as áreas de 
pivô e rega fixa com a construção da barragem do Azevel, pela sua grande 
proximidade. Contudo, o impacte maior advirá da construção da barragem, pelo que a 
instalação dos 2 pivôs, por si só, será pouco relevante em termos de representar um 
impacte visual negativo cumulativo com o da barragem. 
Na Fase de Exploração, a presença conjunta das diversas componentes do Projeto na 
área de estudo, ou mais concretamente na área da propriedade, representam um 
impacte estrutural e visual que tende para significativo sobre a Paisagem, tendo em 
consideração a situação de referência e as suas tradicionais características. Esse 
impacte advém fundamentalmente da alteração do uso/padrão do solo com 
substituição de culturas de sequeiro, montado de azinho por áreas de regadio e vinha 
assim como pela substituição de troços de linhas de água por superfícies artificiais de 
planos de água que não são característicos da imagem e identidade da Paisagem em 
causa. 

 
pese embora a significância do impacte visual resultante da transformação da Paisagem, o 
mesmo sê-lo-á mais relevante na área afeta à Herdade da Rendeira, há ainda questões que 
justificam ser referidas, e que se focam em concreto nas barragens e respetivas albufeiras, nos 
casos da do Lobo e Azevel.  
Por um lado, o paramento de jusante da barragem do Lobo apresenta um revestimento 
herbáceo consistente que contribui para a sua integração paisagística, sendo expectável o 
mesmo grau de sucesso para o paramento da barragem de Azevel. Por outro lado, as 
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albufeiras são relativamente pequenas e meandrizadas, não se constituindo 
superfícies/espelhos de água de grande escala. Consequentemente, a par da atratividade que 
a água exerce enquanto valor visual/cénico, não se considera que a presença do espelho de 
água, e tendo como referência a albufeira do Lobo, já existente, assuma um impacte negativo. 
Importa também referir que se considera relevante a preservação da integridade física dos 
afloramentos rochosos existentes na ribeira do Azevel, que a par da vegetação ripícola 
existente, encerram um valor visual muito elevado no contexto da propriedade e que ficarão 
submersos com a albufeira. Uma eventual e futura desativação da barragem permitirá a 
existência futura destes valores/atributos visuais da Paisagem. 
 

 
Afloramento rochosos na Ribeira do Azevel (Foto visita autor João Jorge) 

 

Face à análise e às considerações acima apresentadas, a apreciação relativa à Paisagem é 
favorável à exe uçãoàdoàP ojetoàdoàE p ee di e toà He dadeàdaà‘e dei a , condicionando 
contudo à aplicação estrita e integral do conjunto de medidas de minimização, com objetivos 
preventivos, apresentadas para as diferentes fases do Projeto e constantes deste parecer. 
 
Os elementos à apresentar e as medidas de mitigação propostas são os seguintes: 
 
Elementos a apresentar Previamente ao Licenciamento 
 
Plano de Integração Paisagística (PIP) que observe o seguinte: 

 Rigor e detalhe de Projeto de Execução ao nível das peças escritas e ao nível das peças 
desenhadas. 

 Caderno de Encargos, Mapa de Quantidades e Plano de Manutenção. 

 A cartografia a apresentar deve representar graficamente as áreas a integrar e a 
recuperar definidas com o rigor adequado. Entre outras áreas que possam ser 
consideradas destacam-se as seguintes: 
o Áreas objeto de sementeira de mistura de herbáceas de espécies de leguminosas e 

gramíneas: 
 Paramento de jusante da barragem a construir e nos paramentos das 

restantes, caso se verifique descontinuidades na cobertura vegetal.  
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 Superfície entre a albufeira e os descarregadores de cheia assim como 
nos taludes do respetivo canal. 

o Áreas objeto de plantações arbóreo-arbustivas e sementeiras 
 Faixa interníveis para as barragens do Lobo e Azevel. 

 Medidas de estabilização, com eventual recurso a técnicas de engenharia natural para 
as áreas/situações que revelem maior degradação ou erosão: 
o Faixa interníveis para as diversas barragens. 
o Taludes do canal do descarregador de cheia, caso particular da barragem do 

ribeiro do Lobo. 

 Plantação de árvores a jusante das barragens, de forma informal/descontinuada e 
irregular, com vista a minimizar o impacte visual dos respetivos paramentos e dos 
canais dos descarregadores de cheia. A localização deve ser suficientemente afastada 
para não conflituar com as questões de conservação e manutenção da barragem e dos 
respetivos canais. 

 Definição de troços de linhas de água a recuperar como compensação dos que ficarão 
submersos pelas albufeiras, em particular a de Azevel. 
o A vegetação a usar deve ser proveniente das respetivas linhas de água em que se 

proceder à intervenção e devem ser autóctones locais da galeria ripícola. 

 Soluções para a integração dos apoios da linha elétrica aérea, Postos de 
Transformação, estações de bombagem e outros equipamentos e/ou edificações 
associados às diversas infraestruturas e à superfície. 

 Equacionar a utilização da pedra existente e arrumada pela propriedade para 
beneficiação dos acessos existentes procedendo-se à sua colocação como camada de 
desgaste, com vista a contribuir para a redução dos níveis de reflexão de luz e do nível 
de poeiras com a circulação na Fase de Exploração. 

 Apresentar soluções naturais e não desvalorizadoras do espelho de água da barragem 
da ribeira do Azevel, para sinalização/delimitação à superfície dos afloramentos 
rochosos existentes na ribeira do Azevel que devem ser preservados na sua 
integridade física. Apenas no caso dos mesmos não constituírem risco para o tipo de 
utilização futura. 
 

Fase de Obra/Construção 

 Em caso de ser necessário utilizar terras vivas/vegetais, terras de empréstimo ou 
materiais inertes, deverá ser dada atenção especial à sua origem, não devendo ser 
provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para 
que as mesmas não sejam introduzidas na propriedade e alterem a ecologia local. 

 Em todas as áreas que venham a ser sujeitas a intervenção deve proceder-se à 
decapagem da terra viva/vegetal. A mesma ser depositada em pargas, com cerca de 
2m de altura, com o topo relativamente côncavo. Deve ser preservada através de uma 
sementeira de leguminosas de forma a manter a sua qualidade. 

 A decapagem das terras vivas/vegetais deve ser realizada sem que as máquinas não 
circulem nunca sobre as mesmas. Não deverão ser usadas máquinas de rastos de 
forma a não destruir a estrutura e a qualidade da terra viva por compactação e 
pulverização.  

 Utilização da pedra existente dispersa na propriedade, porque mais escura, ou gravilha 
escura para pavimentação do coroamento (comoro) da barragem, com vista à redução 
da reflexão de luz. 

 Os afloramentos rochosos existentes na ribeira do Azevel devem ser preservados na 
sua integridade física. 
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4.11 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Segundo os Planos Diretores Municipais, a área do projeto abrange as seguintes Classes de 
Espaço e Condicionantes ou Restrições de Utilidade Pública: 

 ála d oal:à Espaçosàág í olasàP efe e iais ,à Out osàEspaçosàág í olasàdeàP odução àeà
EspaçosàdeàUsoàMúltiploà“ilvo-Pastoril - Tipoà .à ‘áN àeà ‘EN . 

 ‘egue gosàdeàMo sa az:à Espaçoàág í olaàP efe e ial ,à Espaçoàág o-Silvo-Pasto il àeà
EspaçoàdeàP oteçãoàeàValo izaçãoàá ie tal .à ‘áN àeà ‘EN . 

 
De acordo com o Regulamentos do PDM de Alandroal, o pivô 1 afigura-se como incompatível 
o àoà dispostoà pa aà aà lasseà Espaçosà deàUsoàMúltiploà “ilvo-Pastoril - Tipoà ,à peloà ueà seà

emite parecer favorável condicionado à sua não ocupação destes espaços com culturas de 
regadio, conforme os termos do n.º 2 do artigo 32º do Regulamento do PDM do Alandroal, 
designadamente: 
Constitui objetivo principal dos Espaços de Uso Múltiplo Silvopastoril do Tipo I a conservação 

e manutenção das áreas de montado de azinho ou sobro, assumindo os seguintes objetivos 
específicos:  

a) A manutenção dos usos, em particular: a manutenção do montado em paralelo com 
um sistema de pastorícia extensiva e por vezes um sistema de agricultura arvense 
extensiva em rotações longas; a manutenção das culturas de sequeiro; e a 
manutenção das pastagens permanentes;  
b) A articulação e potenciação do habitat Montado através da promoção conjunta com 
as atividades relacionadas com a produção pecuária;  
c) Conciliar os aspetos positivos da agroindústria tradicional e moderna, ou seja, 
manter os rebanhos num regime de pastoreio extensivo tradicional, mas modernizar, 
técnica e economicamente, as fases seguintes de produção e distribuição dos 
produtos;  
d) Manter a exploração extensiva, que garante a existência do habitat de Montado e 
promove a existência de comunidades animais diversificadas, valorizando o produto e 
modernizando a produção e comercialização;  
e) A promoção da regeneração natural do habitat de montado;  
f) Adoção de práticas silvícolas adequadas à conservação de cada habitat e ao respeito 
pelos períodos mais vulneráveis do ciclo de vida das aves. 

 
No que diz respeito à ocupação de solos da REN, verifica-se que: 

 no caso das barragens, e nos termos do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, as infraestruturas 
hidráulicas são excluídas do elenco de usos e ações interditos em solos REN, 
subordinando-se a sua realização ao disposto na Lei da Água e respetiva legislação 
complementar e regulamentar e aos condicionalismos adicionais que possam vir a 
resultar da aplicação do presente decreto-lei; 

 no caso das áreas de instalação de sistemas de rega e de culturas de regadio, para os 
sistemas de REN a ocupar, estes usos e ações encontram-se isentas de comunicação 
prévia, pelo que nada obsta à sua instalação. 

 

 

4.12 SOCIOECONOMIA 

O projeto localiza-se em prédios rurais da freguesia de Santiago Maior, do concelho de 
Alandroal, e da freguesia de S. Pedro do Corval, do concelho de Reguengos de Monsaraz. 
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O projeto tem como principais objetivos: 

 aumentar a capacidade produtiva dos solos, através da introdução do fator água; 

 incrementar da produção de forragem de regadio, destinadas ao consumo dos bovinos 
de carne;  

 introduzir novas culturas, nomeadamente a vinha; 

 aumentar o efetivo bovino de carne, de 450 para 700 bovinos em regime extensivo 
 
No que diz respeito ao emprego criado e/ou a manter o EIA refere: 

 fase de construção, 8 postos de trabalho diretos (7 operadores de máquina, 1 
indiferenciado), durante um período entre 5 e 6 meses, para além do engenheiro 
responsável pela obra; 

 fase de exploração, 5 postos de trabalho diretos (1 encarregado, 2 tratoristas, 2 
indiferenciados) e 10 postos de trabalho sazonais indiretos. 

 
Na fase de construção, os impactes: 

 têm origem ao nível da criação de 8 postos de trabalho diretos e no apoio ao 
desenvolvimento económico local e regional, devido à necessidade de contratação de 
serviços a várias empresas e pelo facto da mão de obra provocar um aumento de 
indivíduos que procurarão os bens e serviços; 

 e classificam-se como positivos, diretos, imediatos, temporários e pouco significativos, 
tendo em conta que uma das componentes do projeto – a Barragem do Ribeiro do 
lobo, está já construída. 

 
Na fase de exploração, os impactes na socioeconomia: 

 têm origem ao nível da criação de 5 novos postos de trabalho diretos e cerca de 10 
indiretos e no incremento dado ao desenvolvimento económico local e regional, 
nomeadamente ao sector agropecuário; 

 e classificam-se como positivos significativos, devido ao apoio dado pelo projeto na 
economia regional, decorrentes da expansão da atividade pecuária e da diversificação 
da oferta agrícola, por via do aumento da produção animal e da instalação de vinha na 
exploração. 

 
Na fase de desativação, os impactes na socioeconomia: 

 têm origem nas ações de desativação do projeto e de reposição do anterior uso de 
solo (importa referir que o EIA não conseguiu estimar o número de postos de trabalho 
a criar); 

 e classificam-se como positivos significativos, devido ao projeto localizar-se em zona 
rural com uma evolução demográfica negativa nas últimas décadas. 

 
Concorda-se com as medidas apresentadas no EIA, para as fases de construção, exploração e 
desativação.  
 
E propõe-se ainda a medida seguinte:  

 Garantir as condições de alojamento, saúde e segurança no trabalho dos trabalhadores 
envolvidos em todas as várias fases do projeto. 
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5. PARECERES EXTERNOS 

 

Foram solicitados pareceres ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e à 
Empresa de Desenvolvimento das Infraestruturas do Alqueva (EDIA). No Anexo II ao presente 
documento encontram-se cópias das exposições remetidas.  

 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

 

De acordo com o parecer emitido pelo ICNF a exploração onde se localiza o empreendimento 
dispõe de Plano de Gestão Florestal (PGF) aprovado que deverá ser alterado em função das 
conclusões do procedimento de AIA. 

 

No que se refere às autorizações para abate de azinheiras é feito o seguinte ponto de situação:   

 Instalação da vinha – foram concedidas duas autorizações de abate de Azinheiras. 

 Barragem do Ribeiro do lobo – o pedido de autorização encontra-se suspenso, 
pendente da conclusão do procedimento de AIA. 

 Pivôs - Os pedidos de abate de quercíneas relativos aos pivôs 1, 2 e 3 encontram-se 
suspensos aguardando a conclusão do procedimento de AIA. O proponente ajustou a 
localização e configuração destes pivôs por forma a não incidirem em situações de 
povoamento de sobreiros e/ou azinheiras nos termos do Decreto-lei n.º 169/2001, de 
25 de maio, com alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 155/2004, de 30 de 
junho. 

O ICNF constata que muitas das intervenções propostas incidem em áreas onde existem 
sobreiros e azinheiras, cuja afetação prevista deverá, em todas as situações em enquadrada à 
luz e, em cumprimento, das disposições da legislação que estabelece o regime de proteção do 
sobreiro e da azinheira (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho). 

ássi ,à osàte osàdoà efe idoàdiplo a,à o eada e teàdoà .ºà àdoàa tigoà º,à Nasàsituaç esà
em que a densidade do arvoredo não atinja os valores mínimos estabelecidos na alínea q) do 
artigo 1º, o corte ou arranque de sobreiros e azinheiras carece apenas de autorização da 
Di eçãoà ‘egio alà deà ág i ultu aà o pete te ,à atual e te,à doà ICNF.à Nosà asosà e à ueà seà
esteja perante situações de povoamento de sobreiro, de azinheira ou misto, a formação 
vegetal onde se verifica a presença de sobreiro, ou azinheiras, associadas ou não entre si com 
outras espécies, cuja densidade satisfaz os seguintes valores mínimos: 

 

 50 árvores/hectare, no caso de árvores com altura superior a 1m, que não atingem 30 
cm de PAP (Perímetro à altura de peito); 

 30 árvores/hectare, quando o PAP se situa entre 30 cm e 79 cm; 

 20 árvores/hectare, quando o PAP se situa entre 80 cm e 129 cm; 

 10 árvores/hectare, quando o PAP é superior a 130 cm; 

 

Neste caso apenas poderá ser dada autorização se a conversão estiver enquadrada na alínea b) 
do ponto 2 do artigo 2º do Decreto-leià .ºà 9/ ,àdeà àdeà aio,àistoà ,à E p ee di e toà
ag í olaà o à eleva teài te esseàpa aàaàe o o iaàlo al à a tigoà º ,àdeve do nesse caso, ainda 
reunir cumulativamente as seguintes condições (ponto 6 do artigo 3º do mesmo Decreto-lei): 



  Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2923 
E p ee di e toàHe dadeàdaà‘e dei a   52 

Maio 2017 

a) Área sujeita a corte não ultrapassar o menor valor entre 10% da superfície da 
exploração ocupada por sobreiros ou azinheiras ou 20 hectares; 

b) Verificar-se uma correta gestão e um bom estado vegetativo e sanitário da restante 
área ocupada por qualquer das espécies. 

A autorização de corte ou arranque de azinheiras e sobreiros em povoamento está, 
nomeadamente, condicionada à constituição de novas áreas de povoamento ou beneficiação 
de áreas de povoamentos preexistentes (artigo 8 da citada legislação) nos termos do projeto 
de compensação que venha a ser estabelecido nos termos do disposto no referido artigo, pelo 
que as medidas, nesse sentido, preconizadas no EIA, deverão ser oportunamente revistas e 
submetidas. 

 

O requerente nas intervenções inerentes ao empreendimento que interferem com azinheiras 
ou sobreiros deve observância à legislação de proteção do sobreiro e da azinheira e demais 
legislação florestal bem como a todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis, 
nomeadamente das servidões e restrições de utilidade pública. 

Assim, deverá ser apresentada pelo requerente: 

1. A delimitação das manchas de quercíneas que constituem povoamentos de sobro e/ou 
azinho, e de manchas de quercíneas que não constituam povoamentos, de acordo com 
o estipulado no Decreto-lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-lei n.º 
155/2004, de 30 de junho. Para o efeito considera-se útil a elaboração de mapa com a 
localização georreferenciada dos sobreiros e azinheiras e com levantamento de copas 
á escala. Com base neste mapa e com vistorias ao campo para efeitos de amostragens 
com medições do perímetro à altura do peito (de acordo com o definido na alínea q) 
do artigo 1º do diploma acima referido) e ainda com o levantamento da regeneração 
natural, poderá ser efetuado mapa de delimitação das áreas de povoamento e não 
povoamento a apresentar pelo requerente ao ICNF para validação. 

2. O corte de quercíneas em povoamento apenas poderá ser autorizado se o 
empreendimento for declarado de imprescindível utilidade pública, ou 
empreendimento agrícola com relevante e sustentável interesse para a economia 
local, devendo ser cumprido o estipulado nos diplomas acida referidos. 

3. Deverá ser apresentado projeto de compensação de constituição de novas áreas de 
povoamento de sobreiros e azinheiras ou de beneficiação de áreas existentes; 

4.  Para requerer a declaração, identificada no n.º 2, terá que a DIA emitida ao presente 
projeto ser favorável e existir o consequente licenciamento /autorização no que se 
refere às infraestruturas hidráulicas (nomeadamente barragens) e à utilização dos 
recursos hídricos; 

5. Deverão, também, ser delimitadas as áreas ardidas na área de intervenção e 
nomeadamente, as áreas que são de povoamento; 

6. No decurso dos trabalhos deverá ser acutelado o arvoredo existente a manter, dando 
cumprimento aos artigos 16º e 17º do Decreto-lei n.º 169/2001, de 25 de maio, 
alterado pelo Decreto-lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 

7. Deverá ser apresentada pelo proponente ao ICNF a alteração do Plano de Gestão 
Florestal em vigorem conformidade com as conclusões das Avaliação de impacte 
Ambiental. 

 

Quanto à avaliação dos impactes na flora e para a fauna, durante as fases de construção, 

exploração e de desativação deverão ser tidas em consideração as seguintes medidas já 

descritas no EIA: 
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Linhas elétricas: 

Relativamente às linhas elétricas que serão necessárias colocar, a fase de construção poderá 

presentar impactes pouco significativos a significativos consoante as localizações pretendidas 

ou o período em que decorrer a obra. A significância deste impacte não é ainda certa. à 
 

Recomenda-se que nas linhas elétricas de média tensão a instalar sejam adotadas as medidas 

previstas no protocolo avifauna EDP/ICNF para redução dos riscos de colisão ou eletrocussão 

de aves.  

 

Vedações 

Refere-se que o projeto apresenta duas novas vedações na parcela a oeste da barreira de 

Azevel, na área de pseudoestepe. A implementação de caminhos e vedações no terreno pode 

constituir uma barreira, sobretudo para o grupo das aves estepárias, pelo que deveria ser 

analisada a sua necessidade e objetivo. Este impacte pode ser negativo e significativo. à p.à à
Recomenda-se que essas vedações sejam elétricas com arame liso ou em rede ovelheira sem 

remate superior com arma farpado. Caso se opte pela segunda solução, devem ser criadas 

passagens inferiores para as aves estepárias pelo menos a cada 150 metros.  

 

Condicionante temporal 

Para o descritor fauna deverão ser resguardado o período de primavera Março a Junho, 
período de nidificação para a maior parte das espécies de avifauna. É também o período de 
maior atividade reprodutora para os roedores. à p à 
Esta medida deve constar na DIA de forma explícita. 

 

Deverão constar ainda da DIA medidas que promovam a biodiversidade e favoreçam a fauna e 
flora nomeadamente: 

 Condicionar o acesso do gado aos açudes que apresentem margens mais 
naturalizadas e deixar desenvolver vegetação palustre em redor ;à p.à  

 àSe o adensamento florestal se localizar na área situada entre as ribeiras do Lobo e de 
Azevel (Barragem 1 e 2), contribuirá para a continuidade do habitat existente com 
impacte positivo para as comunidades faunísticas sobretudo para as comunidades de 
aves e mamíferos. à p. -252) pelo que deverá ser privilegiada esta área para a 
realização do projeto de compensação. 

 Elaborar um Plano de Gestão Ecológica que permita a gestão da propriedade 
assegurando a conservação da Biodiversidade existente, uma vez que a propriedade 
apresenta dimensão suficiente para explorar diversos recursos e manter áreas muito 
favoráveis à preservação dos ecossistemas, desde que não sejam afetadas 
negativamente as áreas consideradas de maior interesse faunístico – montado denso a 
norte (manter o tipo de gestão atual), área de estepárias a oeste da barragem 2, e a 
própria ribeira do Azevel … à 
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As questões colocadas neste parecer externo foram tidas em conta integrando o conjunto de 

condições e medidas propostas com vista a acautelar / mitigar os impactes decorrentes do 

projeto.   

Salienta-se o facto de na exposição apresentada pelo ICNF não se fazer referência ao pedido 

de corte de quercíneas para as áreas de implantação dos pivôs 4 e 5 bem como para a 

barragem da Ribeira do Azevel e seu regolfo. Na visita foi possível observar a existência de 

árvores já identificadas para abate na zona a inundar pela barragem. (ver foto abaixo).  

 
Na foto é possível reconhecer 4 azinheiras próximo da Ribeira do Azevel identificadas para abate, 

através da pintura de um anel de tinta branca no tronco. (Foto visita autor João Jorge) 

 

EDIA - Empresa de Desenvolvimento das Infraestruturas do Alqueva  

 

A EDIA salienta que as barragens do Ribeiro do Lobo e da Ribeira do Azevel se localizam na 

Bacia do Guadiana. O Ribeiro do Lobo é afluente da Ribeira do Azevelinho, sendo esta 

tributária da Ribeira do Azevel, que, por sua vez, é afluente do rio Guadiana, e da albufeira do 

Alqueva. Assim, prevê-se que com a implantação das duas barragens, as afluências ao Alqueva 

se reduzam em cerca de 0,06%, o que se considera pouco significativo. 

 

Considera a EDIA, no entanto, importante assegurar o cumprimento das medidas de 

minimização propostas no EIA, quer para a fase de construção, quer para a fase de exploração, 

por forma a minimizar eventuais fenómenos de degradação da qualidade da água, a jusante do 

projeto, bem como a manutenção do regime de caudal ecológico.  

 

Nota: Foram tidas em consideração as questões colocadas pela EDIA.  

  



  Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2923 
E p ee di e toàHe dadeàdaà‘e dei a   55 

Maio 2017 

6. CONSULTA PÚBLICA 

 

Em cumprimento do disposto no n.º 2 do art.º 31.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, procedeu-seà àCo sultaàPú li aàdoàP ojetoà Empreendimento He dadeàdaà‘e dei a à
que decorreu durante 20 dias úteis, de 23 de março a 20 de abril de 2017. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 5 exposições com a seguinte proveniência: 

 Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRC Alentejo) 

 Direção Geral do Território (DGT) 

 Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 

 Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea (EMFA) 

 Turismo de Portugal, IP. 

A Direção Regional de Cultura do Alentejo informou que foi emitido parecer favorável às 

conclusões dos Relatórios de Trabalhos Arqueológicos (RTA) realizados no âmbito deste 

projeto. 

As medidas de minimização propostas devem ser aprovadas e integradas, na Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA), nomeadamente: 

Em fase prévia à obra: 

 Sondagens prévias de caraterização nos elementos patrimoniais 4 e 9; 

 Sinalização de elementos patrimoniais a serem conservados; 

 P ospeçãoàdeà easàdeà a haàdeàe p sti o àouàdeà ovosà a i hos . 

Em fase de obra: 

 Acompanhamento arqueológico dos trabalhos de remoção e movimentação de terras 

e desmatação. 

A Direção-Geral do Território, relativamente à Rede Geodésica Nacional (RGN), informou que 

terá de ser respeitada a zona de proteção dos marcos, nunca inferior a 15 metros de raio e 

assegurada a não obstrução pelas infraestruturas a implantar das visibilidades das direções 

constantes das respetivas minutas de triangulação. Comunica que dentro da área de 

intervenção deste p ojetoà existeà u à v ti eà geod si o,à de o i adoà ‘e dei a .à Salientou 

ainda que deverá ser requerido um parecer à DGT, caso exista violação de alguma zona de 

respeito ao vértice geodésico para ser estudada a viabilidade de remoção do mesmo. 

Apresentou parecer desfavorável à cartografia por questões de carácter técnico-legais. 

A Autoridade Nacional de Comunicações verificou a inexistência de condicionantes de 

natureza radioelétrica aplicáveis ao local em causa pelo que não coloca nenhuma objeção à 

implementação deste projeto naquela área. 

O Gabinete do Chefe do Estado Maior da Força Aérea (EMFA) comunicou que o projeto não 

se encontra abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea. 

O Turismo de Portugal, IP identificou na Herdade da Rendeira a existência de um 

empreendimento de agroturismo com 17 camas distribuídas por 10 unidades de Alojamento. 

Referiu ainda que este projeto não tem impactes que conflituem com a atividade turística 
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existente e prevista nos concelhos de Alandroal e Reguengos de Monsaraz, sublinhando que 

de acordo com a informação disponível não serão afetados os interesses do setor Turismo. 

As medidas propostas pelas entidades que participaram no procedimento de consulta pública 

foram vertidas para o capítulo referente à mitigação dos impactes associados ao projeto. 
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7. CONCLUSÕES 

 
áàe p esaà He dadeàdaà‘e dei a,àág ope u ia,à“.á.  submeteu, junto da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA), enquanto entidade licenciadora, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao 
Projeto de Execução do "Empreendimento Herdade da Rendeira" para sujeição a Avaliação de 
Impacte Ambiental. 
 
O projeto, a implementar nas Herdades da Rendeira e do Carrasco localiza-se nas freguesias de 
Santiago Maior, concelho do Alandroal, e S. Pedro do Corval, concelho de Reguengo de Monsaraz. 
 
O projeto compreende a construção novas fontes de abastecimento de água que permitirão 
implementar um projeto agrícola de regadio e o aumento do efetivo pecuário existente. A sua 
justificação prende-se com o incremento do efetivo pecuário dos atuais 450 para os 700 bovinos 
conseguida através do aumento da capacidade produtiva dos solos conseguida pela introdução do 
regadio que permitirá aumentar a produção de forragem para alimentação do gado, possibilitando 
ainda a introdução de novas culturas, designadamente vinha. Está prevista a sua implementação 
em duas fases. 
 
O projeto tem, assim, duas componentes uma de abastecimento de água para regadio através da 
construção de duas barragens de terra – Barragem do Ribeiro do Lobo, já construída com uma 
altura de 11,17m, um volume de 818 031 m3 e uma albufeira com 243 344m2 e a Barragem da 
Ribeira do Azevel com uma altura de 14,13 m um volume de 954 664 m3 e uma área inundada de 
264 429 m2. E outra consubstanciada num projeto agropecuário implementando o regadio, com 
base nas duas novas origens de água, para produção de forragem e expansão da cultura da vinha 
de 12 para 32 hectares. 
 
A albufeira do Ribeiro do Lobo regará 87,5 hectares de forragens distribuídos pelos seguintes 
equipamentos: 

 Pivô 1 - 32 hectares 

 Pivô 2 - 16,6 hectares  

 Pivô 3 - 39,5 hectares 
 
Está ainda previsto o regadio de cerca de 28,7 hectares por rega fixa: 

 20 Hectares a regar com máquina enroladora para produção de forragens inovadoras; 

 8,7 Hectares a regar com aspersão fixa. 
 
A albufeira da Ribeira do Azevel irá regar 93,6 hectares de forragens através de dois pivôs: 

 Pivô 4 - 15,5 hectares 

 Pivô 5 - 46,1 hectares 
 E vinha  

 32 Hectares 
 

O funcionamento da rega implicará a instalação de linhas de média tensão e posto de 
transformação de energia em baixa tensão trifásica e a implantação de condutas enterradas. 

 

Prevê-se que o projeto seja implementado em cerca de 5 – 6 meses. 

 

Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na análise específica efetuada pela CA,  

Os impactes positivos decorrem essencialmente do aproveitamento mais produtivo da 

exploração agropecuária.  
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Estes impactes decorrem do aumento da capacidade produtiva dos solos através da 

introdução do fator água; do incremento da produção de forragem de regadio, destinada ao 

consumo dos bovinos de carne; do aumento da produção pecuária, de 450 para 700 bovinos, 

mantendo o regime extensivo, da introdução de novas culturas, nomeadamente a vinha e da 

criação de emprego direto e indireto com especial ênfase a nível local. Na fase de obra prevê-

se a criação de 8 postos de trabalho diretos com a duração de 5 a 6 meses, e na manutenção/e 

eventual criação de postos de trabalho indiretos associados à procura de bens e serviços 

(restauração, etc.). Para fase de exploração, prevê-se a criação de 5 postos de trabalho diretos 

e 10 postos de trabalho sazonais indiretos. 

Salienta-se o facto do projeto se localizar numa região do interior, deprimida, permitindo a sua 

execução potenciar a criação de riqueza e algum desenvolvimento económico local e regional. 

 

Face às características do projeto, os principais impactes negativos ocorrem essencialmente na 

fase de construção e decorrem das ações relacionadas com a concretização das intervenções 

abrangidas pelo projeto: desmatação perda de habitats/biodiversidade (incluindo o corte de 

azinheiras e a remoção da vegetação ripícola tamujais e loendrais), decapagem e 

movimentação de terras (terraplanagens, escavações e depósito de terras sobrantes), 

instalação de estaleiros, circulação de máquinas e veículos, construção das infraestruturas: 

barragem da Ribeira do Azevel, charcas, instalação de pivôs e equipamentos de rega fixos, 

colocação de condutas de adução de água a esses equipamentos, postos de transformação e 

linhas elétricas associadas à implementação da bombagem, preparação do terreno e plantação 

de área de expansão da vinha, colocação de novas vedações e acessos. 

Considera-se ainda como impacte negativo a afetação do património na fase de construção. 

Salienta-se a situação verificada na área de expansão da vinha, cuja preparação do terreno 

entretanto iniciada, destruiu a ocorrência patrimonial n.º 11 Monte Carrasco 3 e afetou a 

ocorrência patrimonial n.º 9 Monte Carrasco. 

Para a fase de exploração, os potenciais impactes negativos estão fundamentalmente 

associados à regularização da bacia da Ribeira do Azevel, (duplamente afetada, diretamente 

coma construção da Barragem do Azevel e indiretamente, pelo facto da a barragem do Ribeiro 

do Lobo, represar uma linha de água afluente da Ribeira do Azevelinho que é tributária da 

Ribeira do Azevel), com a consequente alteração das condições naturais de escoamento a 

jusante e a alteração do regime de transporte sólido, à alteração da qualidade da água nas 

albufeiras, decorrente do uso de fertilizantes e pesticidas na rega dos espaços agrícolas, e ao 

projeto agropecuário com a reconversão de montado e pastagens naturais de sequeiro em 

regadio e a consequente introdução de novas culturas e práticas agrícolas. Salienta-se a 

incompatibilidade verificada entre o Regulamento do Plano Diretor Municipal do Alandroal e o 

piv à àaàlo aliza àe à eaài teg adaà aà lasseà EspaçosàdeàUsoàMúltiploà“ilvo-Pastoril - Tipoà ,à
onde não é possível efetuar regadio. 

 
Perspetivados os impactes positivos decorrentes da execução do projeto e ponderados os 
negativos identificados, e, considerando que estes, são pelo menos, em parte, suscetíveis de 
minimização e/ou compensação, propõe-se a emissão de parecer favorável ao 
"Empreendimento Herdade da Rendeira", condicionado ao cumprimento das condições, 
apresentação dos elementos, execução das medidas de minimização e de compensação e 
implementação dos planos de monitorização que se indicam no capítulo seguinte. 
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CONDICIONANTES, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

7.1 CONDICIONANTES 

 

1. Não ocupar a área do pivô 1 com culturas de regadio, por se afigurar incompatível com 

o disposto para a classe “Espaços de Uso Múltiplo Silvo-Pastoril - Tipo 1”, conforme os 
termos do n.º 2 do artigo 32.º do Regulamento do Plano Diretor Municipal do 

Alandroal. 
2. Cumprir/implementar todas as medidas e programas de monitorização sem prejuízo 

das que se venham a adicionar em resultado de acertos e afinações no âmbito da obra 
e/ou resultantes de estudos ou campanhas que se venham a realizar. 
 

Em Fase de Licenciamento: 
 
 A verificar pela entidade licenciadora: 

1. Documento comprovativo da autorização para utilização não agrícola de solos da 
Reserva Agrícola Nacional das áreas afetas ao projeto.  

2. Documento comprovativo da autorização de corte de azinheiras nas áreas afetas ao 
projeto, designadamente, na área da barragem da ribeira do Azevel e respetivo regolfo 
e pivôs 4 e 5 (pedidos de autorização não referidos na exposição remetida pelo ICNF).  

3. Documento comprovativo da entrega ao ICNF da alteração do Plano de Gestão 
Florestal em vigor em conformidade com as conclusões do procedimento de Avaliação 
de impacte Ambiental. 

4. Documento comprovativo a autorização concedida pela Tutela do Património Cultural 
para a realização dos trabalhos de acompanhamento arqueológico da fase de obra do 
projeto. 
 

 

7.2 ELEMENTOS A APRESENTAR 

 
 
Até 2 meses após o Licenciamento, em fase prévia ao início da obra, apresentar à Autoridade 
de AIA (AAIA) para análise e aprovação: 
 
Os resultados das seguintes ações de diagnóstico: 
 
Ocorrência patrimonial n.º 4:  

 Realizar 4 sondagens arqueológicas prévias de 2x2 m ao longo da plataforma onde 
foram identificados os materiais arqueológicos. As árvores que se encontram no local 
não poderão ser desenraizadas e o corte só poderá ocorrer sob a supervisão do 
arqueólogo responsável; 

 
Ocorrência patrimonial n.º 9:  

 Realizar u aàso dage à a ualà à àXà , à aàzo aàafetada,àdeàdiag sti oà p s-
su i a ,àaàfi àdeàavalia àoàg auàdeà ovi e taçãoàdoàsoloàeàesti a àaàpot iaà
estratigráfica pré-existente; 
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 Realizar de duas sondagens manuais, de 3 m X 1,5m, a realizar em zonas não afetadas, 
próximo da casa existente; 

 Tomar eventuais medidas complementares (prospeção geofísica ou sondagens 
mecânicas), em função dos resultados obtidos nas três sondagens propostas. 

 
 

Previamente ao início da obra a verificar pela AAIA: 
 

1. Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da execução de todos 
os elementos das obras, carta de condicionantes (incluindo, designadamente, todas as 
ocorrências patrimoniais inventariadas no Parecer da CA) e identificação e 
pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da execução das 
obras, e respetiva calendarização e por um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das 
obras. 

 
2. Plano de Integração Paisagística (PIP) que observe o seguinte: 

 Rigor e detalhe de Projeto de Execução ao nível das peças escritas e ao nível das 
peças desenhadas. 

 Caderno de Encargos, Mapa de Quantidades e Plano de Manutenção. 

 A cartografia a apresentar deve representar graficamente as áreas a integrar e a 
recuperar definidas com o rigor adequado. Entre outras áreas que possam ser 
consideradas destacam-se as seguintes: 
 
o Áreas objeto de sementeira de mistura de herbáceas de espécies de 

leguminosas e gramíneas:  
 Paramento de jusante da barragem a construir e nos paramentos das 

restantes, caso se verifique descontinuidades na cobertura vegetal.  
 Superfície entre a albufeira e os descarregadores de cheia assim como 

nos taludes do respetivo canal. 
 

o Áreas objeto de plantações arbóreo-arbustivas e sementeiras 
 Faixa interníveis para as barragens do Lobo e Azevel. 

 

 Medidas de estabilização, com eventual recurso a técnicas de engenharia natural 
para as áreas/situações que revelem maior degradação ou erosão: 
o Faixa interníveis para as diversas barragens. 
o Taludes do canal do descarregador de cheia, caso particular da barragem do 

ribeiro do Lobo. 

 Plantação de árvores a jusante das barragens, de forma informal/descontinuada e 
irregular, com vista a minimizar o impacte visual dos respetivos paramentos e dos 
canais dos descarregadores de cheia. A localização deve ser suficientemente 
afastada para não conflituar com as questões de conservação e manutenção da 
barragem e dos respetivos canais. 

 Definição de troços de linhas de água a recuperar como compensação dos que 
ficarão submersos pelas albufeiras, em particular a de Azevel. 
o A vegetação a usar deve ser proveniente das respetivas linhas de água em que 

se proceder à intervenção e devem ser autóctones locais da galeria ripícola. 

 Soluções para a integração dos apoios da li haàel t i aà a ea,àPT s,àestaç esàdeà
bombagem e outros equipamentos e/ou edificações associados às diversas 
infraestruturas e à superfície. 
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 Equacionar a utilização da pedra existente e arrumada pela propriedade para 
beneficiação dos acessos existentes procedendo-se à sua colocação como camada 
de desgaste, com vista a contribuir para a redução dos níveis de reflexão de luz e 
do nível de poeiras com a circulação na Fase de Exploração. 

 Apresentar soluções naturais e não desvalorizadoras do espelho de água da 
barragem da ribeira do Azevel, para sinalização/delimitação à superfície dos 
afloramentos rochosos existentes na ribeira do Azevel que devem ser preservados 
na sua integridade física. Apenas no caso dos mesmos não constituírem risco para 
o tipo de utilização futura. 

 
3. Apresentar documento com a informação recolhida comprovativo da realização das 

seguintes ações referentes à Ocorrência Patrimonial – Forno de carvão: 

 Inventariar e caraterizar a ocorrência patrimonial denominada Forno de Carvão e 
implantá-la na Carta de Condicionantes.  

 Compatibilizar a localização dos elementos do projeto com a ocorrência 
patrimonial de modo a garantir a sua salvaguarda; 

 Proceder a acertos de projeto, ainda que pontuais, caso a vala da conduta de água 
aponte para a sua possível afetação. 

 
4. Localização do Estaleiro para aprovação.  

 
Uma vez que no estudo são propostas em cartografia duas localizações, sem terem 
sido avaliadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura: EIA_Anexo_S_11d_Áreas de recuperação paisagística 
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7.3 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

 
 

TODAS AS FASES 
 

Garantir as condições de alojamento, saúde e segurança no trabalho dos trabalhadores 
envolvidos em todas as várias fases do projeto 

 
 
FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA 

 
 Interditar a realização das intervenções entre 1 de março e 30 de junho evitando a 

época de reprodução das espécies com maior interesse para a conservação, dada a 
perturbação causada pelas intervenções no terreno para construção da barragem, tais 
como as ações de desmatação necessárias (que no projeto implicam a destruição da 
galeria ripícola, o abate de azinheiras e a destruição de matagal), colocação dos pivôs 
de rega e abertura de caminhos, de forma a não afetar espécimes de importância para 
a conservação que possam estar a nidificar no solo.  

 Efetuar ações de sensibilização para os trabalhadores, antes de se iniciar a construção, 
sobre as seguintes temáticas: 
 

I. Ambiental, salientando os valores presentes e a importância de os preservar, 
tais como habitats e espécies sensíveis.  

II. Patrimonial, informando acerca dos valores patrimoniais em presença e das 
medidas cautelares estabelecidas para os mesmos no decurso da construção 
do empreendimento.  

 
 

Património: 
 

 Não implantar estaleiros, novos acessos à obra ou utilizar áreas de empréstimo e 
de depósito de inertes, situadas a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais 
inventariadas ou das que ainda venham a ser identificadas no decorrer da 
empreitada. 

 Sinalizar e vedar permanentemente, antes do início das obras, todas as 
ocorrências patrimoniais identificadas na Planta de Condicionamentos ou outras 
que vierem a ser identificadas durante os trabalhos de reprospeção, situadas a 
menos de 50 m da frente de obra, de modo a evitar a passagem de maquinaria e 
pessoal afeto à obra, sendo estabelecida uma área de proteção com cerca de 10 
metros em torno do limite da ocorrência.  

 Sinalizar, igualmente, as ocorrências situadas a menos de 50 metros dos acessos já 
construídos pelo facto de se prever um aumento de circulação de viaturas e 
pessoas nestes locais durante a fase de obra. A sinalização e vedação devem ser 
realizadas com estacas e fita sinalizadora que deverão ser regularmente repostas. 
Caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas 
deverão ser vedadas com recurso a painéis.  
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 Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço 
das operações de decapagem e escavação, das áreas de incidência do projeto que 
apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de 
conhecimento, incluindo todos os caminhos de acesso, depósitos temporários e 
empréstimos de inertes. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção 
poderão determinar a adoção de medidas de minimização complementares 
(registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras).  

 Proceder a acertos de projeto, ainda que pontuais, nos casos em que os resultados 
da reprospeção arqueológica apontem para uma possível afetação de vestígios, 
antes mesmo de serem propostas quaisquer outras medidas de minimização 
intrusivas; Compatibilizar a localização dos elementos do projeto com os vestígios 
patrimoniais que possam ser detetados, de modo a garantir a sua salvaguarda. 

 Sempre que seja demonstrada a inevitabilidade da afetação das ocorrências 
patrimoniais, deve ficar garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da 
totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra através da sua 
escavação integral. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através 
de registo gráfico, fotográfico e da elaboração de memória descritiva. 

 
 

 
FASE DE OBRA  
 

 Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da obra. 
 

IMPLANTAÇÃO DE ESTALEIROS: 
 

 Instalar o estaleiro e equipamentos junto às áreas edificadas, na zona de armazéns e 
estacionamento atual de máquinas. 

 Interditar a instalação de estaleiros a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais 
inventariadas ou que ainda venham a ser identificadas no decorrer da empreitada 

 Equipar o estaleiro com instalações sanitárias convenientes, de acordo com o número 
de pessoas afetas à obra e às condições hidrogeológicas e de vulnerabilidade dos 
terrenos, para que se possa efetuar a recolha adequada de águas residuais e evitar a 
sua descarga nas linhas de água. 

 Verificar, com a frequência adequada, o nível das fossas sépticas para evitar 
derramamento dos efluentes aí armazenados.  

 Tomar todas as precauções quando se efetuar o seu despejo para que não existam 
derramamentos acidentais e as consequentes escorrências dos mesmos. 

 Armazenar os combustíveis e lubrificantes e outras substâncias perigosas em 
recipientes adequados e sobre recipientes que permitam reter eventuais derrames 
acidentais.                             

 Drenar, para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem 
natural, a zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de 
viaturas de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou 
outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção 
deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos. 

 Limpar meticulosamente, após a conclusão dos trabalhos de construção, todos os 
locais do estaleiro e zonas de trabalho devido à possibilidade de permanência de 
materiais (óleos, resinas, etc.) que, mesmo em baixas concentrações, podem 
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comprometer, a longo prazo, a qualidade das linhas de água existentes na zona, bem 
como da água subterrânea. 

 Recuperar, terminada a fase de construção, as áreas afetadas pela implantação dos 
estaleiros, de modo a conseguir uma aproximação, o mais possível, à situação de 
referência atual.   
 

 
DESMATAÇÃO, LIMPEZA E DECAPAGEM DE SOLOS: 
 

 Realizar a desmatação faseadamente e apenas nas áreas estritamente necessárias, 
salvaguardando, sempre que possível, os exemplares arbóreos e/ou arbustivos 
presentes. 

 Acautelar o arvoredo existente a manter, dando cumprimento aos artigos 16º e 17º do 
Decreto-lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-lei n.º 155/2004, de 30 
de junho. 

 Preservar toda a vegetação arbórea e arbustiva existente nas áreas não atingidas por 
movimentos de terra através de sinalização adequada, de modo a não ser afetada com 
a localização de estaleiros de obra de construção e desativação, depósitos de 
materiais, instalações de pessoal e outras, salvaguardando-osà deà possíveisà to ues à
com origem em maquinaria pesada, uma vez que a longo prazo poderão danificar ou 
mesmo matar o exemplar vegetal atingido. 

 Preservar a vegetação natural, que constitui habitat para fauna, fora das áreas de 
intervenção direta do projeto.  

 Não afetar outras áreas de prados, pastagem ou matos adjacentes às áreas previstas.  

 Proceder à decapagem da terra viva, previamente aos trabalhos de movimentação de 
terras e ao seu respetivo armazenamento em pargas, para posterior reutilização em 
áreas afetadas pela obra.   

 Limitar as ações de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem 
dos solos às zonas estritamente indispensáveis para a execução da obra. 

 Proceder à decapagem da terra viva/vegetal em todas as áreas que venham a ser 
sujeitas a intervenção. 

 Realizar a decapagem das terras vivas/vegetais sem que as máquinas não circulem 
nunca sobre as mesmas.  

 Não utilizar usadas máquinas de rastos de forma a não destruir a estrutura e a 
qualidade da terra viva por compactação e pulverização.  

 Assegurar que as terras vivas/vegetais a utilizar não sejam provenientes em caso 
algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não 
sejam introduzidas na propriedade e alterem a ecologia local. 

 Depositar a terra viva/vegetal em pargas, com cerca de 2 metros de altura, com o topo 
relativamente côncavo e garantir a sua estabilidade. 

 Manter a sua qualidade através de uma sementeira de leguminosas. 

 Proteger as terras com coberturas impermeáveis durante o seu armazenamento 
temporário.   
 

 
ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS:  
 

 Iniciar os trabalhos de escavações e aterros logo que os solos estejam limpos, evitando 
repetição de ações sobre as mesmas áreas.   
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 Realizar todas as ações relativas aos trabalhos de saneamento, movimento de terras e 
áreas de empréstimo no mais curto espaço de tempo e, se possível, no período de 
estiagem (Junho a Setembro) limitando, assim, a exposição dos solos, o arraste de 
material sólido para a linha de água e o consequente transporte sólido e 
sedimentação, restringindo-se ao local de execução da obra e minimizando os riscos 
de infiltração direta de poluentes para o aquífero. 

 Interromper a execução de escavações e aterros em períodos de pluviosidade 
acentuada, devendo ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade 
dos taludes e evitar o respetivo deslizamento. 

 Evitar grandes desmontes de terreno, tentando aproveitar as caraterísticas 
geomorfológicas existentes e equilibrando o volume de aterros com os volumes dos 
desaterros e escavação. 

 Os aterros a serem construídos deverão ser feitos com material de preenchimento 
com caraterísticas semelhantes às existentes na áreas, utilizando, sempre que possível, 
os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de modo a 
minimizar o volume de terras sobrantes a transportar para fora da área de 
intervenção. 

 Utilizar os solos e terras a movimentar em obra de modo a transformá-los num recurso 
natural e não num resíduo, e a dar cumprimento ao Artigo 6.º do Decreto-lei n.º 
46/2008, de 12 de Março que estabelece o regime de gestão de resíduos de 
construção e demolição. 

 Selecionar os locais de empréstimo de terras para a execução das obras de acordo com 
as seguintes critérios: 

o As terras de empréstimo devem ser provenientes de locais próximos do local 
de aplicação para minimizar o transporte 

o As terras de empréstimo não devem ser provenientes de: 
 Terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de massas de 

água, exceto se provenientes da área da futura albufeira; 
 Zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros 

de proteção de captações de água. 
 Locais a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais inventariadas ou 

que ainda venham a ser identificadas no decorrer da empreitada. 

 Caso seja necessário alterar as condições de drenagem natural do terreno durante a 
fase de construção, estas serão posteriormente repostas, de modo a que não haja 
alterações significativas a nível da morfologia do terreno para não potenciar o risco de 
erosão. 

 Assegurar que as operações de escavação e desmonte do terreno não intercetam o 
nível freático, exceto quando necessário; quando tal suceder, as obras deverão ocorrer 
no mínimo espaço de tempo possível, de modo a não gerar exposição exagerada das 
águas subterrâneas e contacto eventual com materiais variados, nomeadamente 
contaminantes. 

 Assegurar que, nas áreas de construção situadas abaixo do nível freático, todos os 
materiais que fiquem em contacto com o aquífero sejam o mais neutros possível do 
ponto de vista químico. 

 Armazenar os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em 
excesso, em locais com características adequadas para depósito.   

 Excluir as áreas de maior declive das zonas de depósito de terras sobrantes. 

 Interditar a deposição de terras a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais 
inventariadas ou que ainda venham a ser identificadas no decorrer da empreitada. 
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 Depositar o material proveniente das movimentações de terras sempre fora das linhas 
de água e das suas margens, enquanto não for colocado nos locais definitivos, 
limitando o arraste de material sólido para as linhas de água e o seu eventual 
assoreamento. 

 Deslocalizar os solos das manchas de empréstimo para zonas exteriores à albufeira, na 
proximidade da mesma e em zona plana, de modo a evitar escorrências indesejáveis 
para a albufeira. 

 Preservar os afloramentos rochosos existentes na ribeira do Azevel na sua integridade 
física. 

 Adotar medidas preventivas, de forma a salvaguardar eventuais situações acidentais 
de derrames de substâncias perigosas. 

 Proceder à limpeza imediata caso aconteça algum derrame na área afetada 
removendo os solos afetados; 

 Armazenar os materiais de escavação com vestígios de contaminação em locais que 
evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino 
final adequado. 

 Sensibilizar os operadores para, em caso de derrames acidentais de substâncias 
tóxicas, nomeadamente óleos e outros derivados de hidrocarbonetos utilizados na 
maquinaria, recolherem os resíduos num contentor, e enviarem-nos para aterro de 
resíduos perigosos ou para reciclagem, evitando assim a contaminação de solos e 
aquíferos. 

 Efetuar a correta medição dos volumes necessários para a construção dos diversos 
elementos do Projeto de modo a reduzir a perda de materiais (principalmente betão e 
material isolante). Por exemplo, no caso do betão, a sua produção deve ser realizada 
apenas de acordo com as necessidades no momento. Esta medida pretende reduzir ao 
máximo sobras de material que se revertem em resíduos. Aconselha-se que o processo 
de produção do betão seja acompanhado por um engenheiro técnico que garanta a 
qualidade do mesmo. 
 
CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ACESSOS: 
 

 Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra.  

 Definir uma correta rede de caminhos, hierarquicamente ordenada, por forma a 
desincentivar atividades anárquicas fora dos locais de passagem e em cujo uso não 
preveja degradação pedológica. 

 Realizar as obras de abertura de novos acessos ou de melhoramento dos acessos 
existentes de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das 
zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso; 

 Não abrir novos acessos à obra a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais 
inventariadas ou que ainda venham a ser identificadas no decorrer da empreitada. 

 Executar os novos caminhos com material de preenchimento com caraterísticas 
semelhantes às existentes na área.  

 Limpar os locais de circulação provisória, assim que desativados, sujeitando o solo a 
uma escarificação ou gradagem, e as respetivas áreas a uma reconstituição do vegetal 
original. 
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CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS E FUNCIONAMENTO DA MAQUINARIA:  
 

 Assegurar que a circulação das máquinas se faz sempre dentro caminhos existentes. 

 Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à 
obra, de forma a garantir o seu funcionamento nas melhores condições técnicas, 
mecânicas e de segurança, dando cumprimento às normas legais e às especificações 
técnicas estabelecidas em termos de controlo e proteção do ruído e assegurando 
assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e 
das águas. 

 Restringir as operações de manutenção e reabastecimento de viaturas a uma zona 
localizada em zona impermeabilizada, devendo ser de passagem obrigatória evitando-
se desta forma a abertura de novos caminhos. 

 Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado 
em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de 
poeiras. 

 Cumprir as disposições legais aplicáveis no que diz respeito ao horário para a 
realização de atividades ruidosas e aos valores de potência sonora fixados para os 
equipamentos de construção a utilizar.  

 Adotar medidas de proteção individual contra o ruído gerado, no caso dos 
trabalhadores mais expostos. 

 Circunscrever a execução das obras apenas ao período diurno nos dias úteis, evitando-
se, deste modo, o período noturno e os dias de descanso da população e 
trabalhadores afetos à obra. 

 Escolher percursos alternativos para o acesso de veículos pesados à área de 
intervenção, de forma a evitar o atravessamento de povoações. 

 Reduzir o limite de velocidade para os 40 km/h, nas situações em que o 
atravessamento de povoações seja inevitável. 
 
 
GESTÃO DE PRODUTOS, EFLUENTES E RESÍDUOS: 
 

 Implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos 
suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em 
conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de 
responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para 
os diferentes fluxos de resíduos. 
 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS  
 
Recursos Hídricos 
 

 Efetuar as escavações nas linhas de água para instalação das condutas de adução de 
água aos pontos de rega e da conduta de adução de água da ribeira do Lobo à charca a 
construir paralelamente às linhas de água, a uma distância que permita manter a 
integridade das suas margens. Adotar todos os cuidados, tentando alterar ao mínimo 
possível o curso natural da linha de água 



  Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2923 
E p ee di e toàHe dadeàdaà‘e dei a   68 

Maio 2017 

 Interditar a realização de escavações transversais nas linhas de água, e no seu leito 
para instalação das condutas de adução de água aos pontos de rega e da conduta de 
adução de água da ribeira do Lobo, à charca a construir. 

 Realizar a drenagem adequada no limite da zona de intervenção, de forma a desviar o 
escoamento natural, minimizando o arraste de sólidos em suspensão. 

 Repor e regularizar a rede de drenagem no final dos trabalhos. 

 Não efetuar a descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras e 
autobetoneiras em locais próximos das linhas de água. Abrir uma bacia de retenção, 
de preferência num local de passagem obrigatória para todas as autobetoneiras. A 
bacia de retenção deve ter uma camada de brita no fundo, que ao fim de algumas 
lavagens deve ser removida e utilizada para a execução de aterros, procedendo-se de 
imediato à sua reposição dentro da bacia de retenção. 

 
 

PATRIMÓNIO 
 
Gerais 

 Efetuar o Acompanhamento Arqueológico integral de todas as operações que 
impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, 
depósitos e empréstimos de inertes), desde a fase preparatória da obra, como a 
instalação do estaleiro, abertura de caminhos e desmatação. o acompanhamento 
deverá ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a 
decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as 
frentes. 

 Sempre que, na fase preparatória ou de construção, forem detetados vestígios 
arqueológico, a obra será suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a 
comunicar de imediato à tutela do Património Cultural essa ocorrência, devendo 
igualmente propor as medidas de minimização a implementar. 

 Efetuar, após a desmatação, a prospeção arqueológica sistemática das áreas de 
incidência do projeto incluindo ainda áreas de estaleiro, depósitos temporários e 
de empréstimos de inertes. 

 Conservar in situ tanto quanto possível e, em função do valor do seu valor 
patrimonial, as ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no 
decurso das prospeções e do acompanhamento arqueológico da obra, de tal forma 
que não se degrade o seu estado de conservação atual, ou serem salvaguardadas 
pelo registo. Os resultados obtidos nestes trabalhos arqueológicos poderão assim 
determinar a adoção de medidas de minimização específicas como o registo 
documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras. 

 Colocar, em depósito credenciado pelo organismo de tutela do Património 
Cultural, os achados móveis descobertos no decurso destas medidas. 

 
Específicas: 
 
Elementos patrimoniais n.º 1 e 2:  

 Efetuar registo fotográfico e a sua inserção na cartografia da obra. Caso venham a 
te afetação que implique a sua destruição, para além do acima referido, deve ser 
realizado o levantamento topográfico bem como elaboração de memória 
descritiva. 
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Elemento patrimonial n.º 3:  

 Efetuar o registo fotográfico e a sua inserção na cartografia da obra. Caso venha a 
ter afetação que implique a sua destruição, para além do acima referido, deve ser 
realizado o registo gráfico, o levantamento topográfico bem como elaboração de 
memória descritiva. 

Elemento patrimonial n.º 5:  

 Efetuar o registo fotográfico e a sua inserção na cartografia da obra. Caso venha a 
ter afetação que implique a sua destruição, para além do acima referido, deve ser 
realizado o levantamento topográfico bem como elaboração de memória 
descritiva. 

Elementos patrimoniais n.º 6 e 7:  

 Efetuar o registo fotográfico e a sua inserção na cartografia da obra. Caso venham 
a ter afetação que implique a sua destruição, para além do acima referido, deve 
ser realizado o levantamento topográfico bem como elaboração de memória 
descritiva.  

Elemento patrimonial n.º 8:  

 Efetuar o registo fotográfico e a sua inserção na cartografia da obra. Caso venha a 
ter afetação que implique a sua destruição, para além do acima referido, deve ser 
realizado o registo gráfico, o levantamento topográfico bem como elaboração de 
memória descritiva. 

Elemento patrimonial n.º 10:  

 Efetuar o registo fotográfico e a sua inserção na cartografia da obra. Quando se 
iniciarem os trabalhos este elemento deverá ser recolhido e guardado numa das 
dependências da herdade para posteriormente ser entregue, para depósito 
definitivo, à DRCA. 

Elemento patrimonial n.º 12:  

 Efetuar o registo fotográfico e a sua inserção na cartografia da obra. Caso venha a 
ter afetação que implique a sua destruição, para além do acima referido, deve ser 
realizado o registo gráfico, o levantamento topográfico, bem como elaboração de 
memória descritiva. 

 Adotar novas medidas de minimização se, no decurso do acompanhamento 
arqueológico, forem identificados novos elementos de valor arqueológico / 
patrimonial. 

 
SERVIDÕES 

 Ga a ti ,àe à elaçãoàaoà a oàgeod si oà ‘e dei a ,à ue: 
o A zona de proteção do marco, nunca inferior a 15 metros de raio, é 

respeitada; 
o As infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das direções 

constantes das respetivas minutas de triangulação.  
o Caso exista violação de alguma zona de respeito do vértice geodésico seja 

solicitado parecer à Direção Geral do Território (DGT) para ser estudada a 
viabilidade de remoção do mesmo. 

 
SOCIOECONOMIA 

 Realizar a construção das infraestruturas, dentro do possível de forma faseada, 
permitindo aumentar o tempo de obra e, consequentemente, aumentar o tempo 
de contratação de trabalhadores e de empresas locais e regionais. 
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SISTEMAS ECOLÓGICOS 

 Adotar as medidas previstas no protocolo avifauna EDP/ICNF na implantação dos 
postos de transformação e linhas elétricas para redução dos riscos de colisão ou 
eletrocussão de aves. 

 Implantar na parcela a oeste da barreira de Azevel (área de pseudoestepe) vedações 
elétricas com arame liso ou em rede ovelheira sem remate superior com arame 
farpado.  

 Criar, caso se opte pela segunda solução (rede ovelheira), passagens inferiores para as 
aves estepárias pelo menos a cada 150 metros. 

 
 

REQUALIFICAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS: 
 

 Implementar o Plano de Integração Paisagística. 

 Utilizar a pedra existente dispersa na propriedade, porque mais escura, ou gravilha 
escura para pavimentação do coroamento (comoro) da barragem, com vista à redução 
da reflexão de luz. 

 Executar plantações e modelação das zonas interníveis. 

 Repor o coberto vegetal, com a vegetação adequada à zona em questão, nas zonas 
afetadas a jusante da barragem. 

 Proceder à instalação de espécies autóctones, por isso edafoclimaticamente adaptadas 
ao contexto local, visando-se a criação de um meio favorável ao desenvolvimento de 
uma cobertura vegetal nas áreas de solos afetados pelas atividades inerentes à 
construção dos diversos equipamentos abrangidos pelo projeto, após finalização da 
fase de construção e no âmbito de uma ação de requalificação da área 
intervencionada aquando da empreitada.  

 Intervir no sentido de promover a rápida recolonização vegetal dessas superfícies, 
após descompactação dos solos.  

 Garantir a manutenção das áreas intervencionadas (e/ou paisagisticamente 
reformuladas), bem como desenvolver técnicas de gestão e conservação do 
património natural que tenham como denominador a conservação do solo, 
melhorando as suas características; 

 Implementar um programa de gestão e recuperação dos solos, articulando as 
necessidades nutritivas das coberturas vegetais com a precipitação e a frequência e 
quantitativos de rega, diminuindo as operações mecânicas de manutenção, com vista 
à descompactação, arejamento, degradação da matéria orgânica morta e 
metabolização dos nutrientes do solo. 

 

 
FASE DE EXPLORAÇÃO 
 
GERAIS 

 Definir um trajeto fixo que seja o trajeto mais curto possível e onde sejam aplicadas 
medidas de controlo de velocidade das viaturas, caso o tráfego rodoviário de pesados, 
associado à Herdade, tenha de circular pelo interior da povoação de Aldeia da Venda 
ou Santo António do Baldio. 

 Proceder à cobertura de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento, quer 
em depósitos estacionários, quer durante o movimento de cargas. 

 Cumprir o Regulamento Geral do Ruído,  
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 Implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos 

suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em 

conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de 

responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para 

os diferentes fluxos de resíduos. 

 
ESPECÍFICAS  
 
BARRAGENS 

 Controlar as atividades, nomeadamente, agropecuárias na área envolvente da 
albufeira. 

 Melhorar as condições hidromorfológicas, nomeadamente através do cumprimento da 
medida PTE3 (Minimização de alterações hidromorfológicas) constante do Plano de 
Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana – PGRH 2º Ciclo, aprovado pela Resolução 
do Concelho de Ministros (RCM) nº 52/2016, de 20 de Setembro, republicado pela 
RCM n.º 22-B/2016, de 18 de Novembro: 

o Promovendo a continuidade longitudinal; 
o Melhorando as condições hidromorfológicas das massas de água; 

  

 Adotar o regime de caudais ecológicos proposto no EIA, estabelecido de acordo com a 
metodologia de Alves & Bernardo (2003), com vista a minimizar os impactes da 
construção da barragem proposta para a ribeira do Azevel, e a já existente no ribeiro 
do Lobo, resultantes da alteração do regime hidrológico, a jusante das barragens, 
devido ao efeito de regularização de caudais, captação e derivação de água e às perdas 
de evaporação (Tabelas 93 e 94, página 301 do EIA); 

 

 
 
 

 Ajustar o regime de caudais acima referido em função dos caudais realmente afluentes 
à albufeira, tanto para ano médio como para ano seco. 

 Controlo do eventual esvaziamento das albufeiras fazendo preferencialmente as 
descargas de fundo lentas e durante o período de Inverno. 

 Implementar um programa de monitorização das águas das albufeiras que permita 
confirmar a presença de condições de qualidade adequadas ou de detetar situações de 
degradação pontual. 

 Implementar algumas restrições conducentes à manutenção da qualidade da água, 
nomeadamente: 

o Vedar o acesso dos animais ao plano de água através da implantação de cercas 
elétricas e/ou de rede, impedindo, assim, o abeberamento diretamente das 
albufeiras e a permanência do gado, junto das suas margens, por forma a 
minimizar o impacte na qualidade da água das albufeiras provocado pelo 
aumento da matéria orgânica, resultante dos seus excrementos, nas massas 

 
Caudal 

ecológico 
OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

Barragem do 
ribeiro do Lobo 

l/s 2 3 4 3 3 3 1 1 0 0 0 0 

Barragem do 
Azevel 

l/s 5 7 9 8 7 7 4 3 1 0 0 1 
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de água e a consequente degradação da qualidade microbiológica das 
mesmas. 

o Impedir a descarga de efluentes de qualquer natureza, ou quaisquer outras 
atividades suscetíveis de degradar a qualidade da água; 

o Interditar a deposição de lixo; 
o Impedir a mobilização do terreno a montante, com recurso a alfaias agrícolas 

no sentido da linha de maior declive;  
o Excluir o armazenamento, o manuseamento e aplicação de fertilizantes, 

pesticidas, inseticidas e outros fitofármacos; 
o Impedir a deposição e ou armazenamento por períodos prolongados de 

matéria orgânica suscetível de ser transportada para o plano de água, como 
por exemplo: palha, feno, resíduos resultantes do corte de árvores, etc; 

o Interditar a extração de inertes, exceto quando tal se verifique por razões 
ambientais ou para o bom funcionamento da infraestrutura hidráulica; 

o Realizar o tratamento completo obrigatório de todos os efluentes domésticos, 
industriais ou pecuários, resultantes de atividades existentes ou a desenvolver 
futuramente na Herdade da Rendeira, sem o que não poderão ser lançados na 
rede de drenagem natural; 

o Interditar a instalação de lixeiras, aterros sanitários ou outras concentrações 
de resíduos sólidos líquidos ou gasosos e parques de sucata. 

 Manter a qualidade da água das barragens em boas condições químicas e biológicas, 
de modo a obviar a infiltração de águas superficiais de má qualidade nos aquíferos. 

 Utilizar no processo de arranjo paisagístico apenas espécies autóctones da região. 

 Contemplar, no caso de ocorrer a introdução de alguma espécie nova, em que não é 
conhecido o seu comportamento ecológico em território nacional, um plano de 
monitorização de forma a salvaguardar a minimização de qualquer potencial invasor 
que eventualmente se venha a verificar. 

 Garantir que as margens dos planos de água são suaves, pouco íngremes e promover o 
desenvolvimento de vegetação aquática natural, prados húmidos envolventes e 
desenvolvimento de vegetação palustre e ripícola espontânea. Estes aspetos são 
essenciais para a fixação e reprodução de espécies, inclusivamente de anfíbios e aves. 

 Condicionar o acesso do gado aos açudes que apresentem margens mais naturalizadas 
eàdeixa àdese volve àvegetaçãoàpalust eàe à edo ;à p.à  

 Criar ilhas (por ex.: flutuantes) no interior dos planos de água com vegetação palustre, 
pois estes pontos, alvo de menor perturbação de predadores, podem contribuir 
consideravelmente para o incremento das aves aquáticas no local – com interesse para 
a biodiversidade e cinegético. 
 
PROJETO AGROPECUÁRIO 
 

 Cumprir as recomendações constantes no Código de Boas Práticas Agrícolas (MADRP, 
1997) e as orientações do Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação do Solo e 
da Água (MADRF, 1997). 

 Seguir, na aplicação de fitofármacos, os princípios de boa prática fitossanitária e as 
regras de proteção integrada das culturas estabelecidas pela Direcção Geral de 
Proteção de Culturas. 

  Enviar as embalagens e resíduos de produtos usados na agricultura e na pecuária 
(incluindo pesticidas, herbicidas, antibióticos, vacinas, etc.), para locais de receção e 
tratamento de produtos perigosos. 
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 Implementar as medidas minimizadoras de consumos de água preconizadas no EIA e 
de outras aplicáveis, constantes do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 
(PNUEA) nomeadamente: 
 

o Adequar os volumes brutos de rega às necessidades hídricas das culturas - 
condução da rega: 

 Medir as variáveis meteorológicas determinantes e aplicação de 
técnicas para determinação de oportunidades de rega com base em 
indicadores de clima, solo ou plantas. 

o Reduzir os volumes brutos de rega. 
 Utilizar menor volume de água na rega por adequação da dotação de 

rega. 
 

o Adequar os procedimentos de operação de reservatórios. 
 Efetuar uma gestão estratégica e operacional dos reservatórios com 

base em dados geográficos e necessidades de consumos. 
o  Reduzir perdas no transporte e na distribuição. 

 Reabilitar e conservar as redes para evitar fugas e perdas de água 
o Adequar procedimentos no transporte e na distribuição. 

 Praticar uma gestão que permita ajustar o fornecimento de água à 
procura. 

o Adaptar técnicas no transporte e distribuição. 
o Adequar os procedimentos na rega por aspersão: controlo do escoamento 

superficial e erosão. 
o Adequar os procedimentos na rega por aspersão: rega em horário noturno. 

 Dar eficiência à aplicação de água operando em períodos de menor 
velocidade do vento. 

o Substituir o equipamento de aspersão fixa em regiões ventosas. 
 Substituir aspersores de inclinação normal por aspersores de jato 

rasos. 
o  Adequar a utilização de aspersão com canhões semoventes.  

 Promover uma correta utilização e regulação dos canhões semoventes   
o Adaptação ou - substituir equipamentos de aspersão móvel. 

 Substituir ou reposicionar os sistemas de rega por aspersão 
inadequados ou obsoletos. 

o Adequar os procedimentos na rega localizada. 
 Efetuar ações de manutenção de uniformidade e eficiência dos 

sistemas de rega localizada. 
o Substituir o equipamento de acordo com a textura do solo. 

 Substituir emissores inadequados à rega localizada. 

 Efetuar uma adequada gestão da rega, aumentando a sua eficiência, para que não 
ocorram escorrências quer para as albufeiras quer para as linhas de água a jusante das 
albufeiras, com o consequente arraste de nutrientes; 

 Efetuar a mobilização do solo paralelamente ao sentido das curvas de nível evitando 
desta forma canais preferenciais de escoamento superficial, quer do escoamento 
proveniente da precipitação quer das escorrências provenientes da rega, com o 
consequente arraste de materiais finos para as albufeiras e para as linhas de água, com 
o consequente assoreamento e perda de solo associada; 
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 Efetuar o manuseamento dos adubos e dos produtos fitofarmacêuticos em locais 
afastados das linhas de água e das albufeiras, em locais onde existam bacias de 
retenção, que possam reter eventuais derrames acidentais.  

 Implementar um Plano de Gestão Ecológica que permita assegurar a conservação da 
Biodiversidade existente, uma vez que a propriedade apresenta dimensão suficiente 
para explorar diversos recursos e manter áreas muito favoráveis à preservação dos 
ecossistemas, desde que não sejam afetadas negativamente as áreas consideradas de 
maior interesse faunístico – montado denso a norte (manter o tipo de gestão atual), 
eaàdeàestep iasàaàoesteàdaà a age à ,àeàaàp p iaà i ei aàdoàázevelà…  

 Integrar na gestão de montado o renovo natural e o crescimento de matos, pelo 
menos em algumas zonas, mantendo o mosaico agrossilvipastoris tradicional. 

 Manter um encabeçamento adequado à manutenção do habitat 6220, subtipo 2 
(malhadais) de forma a preservar e potenciar o valor ecológico, florístico, histórico e 
paisagístico deste tipo de habitat.  

 Não pastorear, cortar forragem, nem mobilizar o solo em 20% da área de pousio, entre 
15 de Março e 30 de Junho. 

 Efetuar o melhoramento destas pastagens através da sementeira de espécies 
autóctones cultivares de Trifolium subterraneum (trevo-subterrâneo), Ornithopus 
sativus (serradela) e Ornithopus compressus ou, em zonas com maior humidade, 
Trifolium resupinatum e Trifolium repens.  

 Aplicar a rotação de culturas de acordo com o Normativo da Estrutura Local de Apoio 
ITIS Alentejo (Min-Agricultura, 2010) para a ZPE de Évora, de forma a contribuir para a 
conservação das aves estepárias: efetuar uma rotação com mínimo de três anos, dos 
quais um seja de pousio; não se efetuar 2 cereais primários em anos consecutivos – 
exemplo: 

o 1º Ano – cereal primário (trigo mole ou duro) / cereal secundário (p.e. aveia, 
cevada, triticale, consociação para semente) 

o 2º Ano – cereal secundário (p. ex. aveia, cevada) 
o 3º Ano – pousio. 

 Após a ceifa do cereal, manter, pelo menos em parte das culturas, o restolho no solo 
até 30 de Setembro. 

 
Património 

 Durante a exploração sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação 
ou de obra, deverá ser fornecida para consulta a carta de condicionantes atualizada, 
de modo a evitar afetações desnecessárias nos elementos patrimoniais. 

 
Socioeconomia 

 Promover o trabalho executado pelo Homem, substituindo o trabalho executado pelas 
máquinas. 
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MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 
 

 Adensar e aumentar as áreas de montado, com plantação de Quercus rotundifolia 
e/ou Quercus suber (embora a primeira espécie esteja melhor adaptada ás condições 
edáfo-climáticas da herdade da Rendeira e Carrasco), por forma a compensar os 
exemplares abatidos na zona de regolfo das barragens.  
 
A área total de plantações deverá ter como referência a área submersa na área de 
regolfo das barragens, aplicando um coeficiente de 1,25, conforme o estipulado no 
Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio. Em parte, sugere-se efetuar as referidas 
plantações na área florestal assinalada na Figura 67. 

 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Privilegiar ainda a área situada entre as ribeiras do Lobo e de Azevel (Barragem 1 e 2) 
para efetuar o adensamento florestal. 

 Plantar as espécies ripícolas Nerium oleander (loendro) e Flueggea tinctoria (tamujo), 
por forma e reconstituir a vegetação ripícola característica do tipo de linhas de água 
existentes na propriedade e compensar pelos exemplares eliminados na zona de 
regolfo. A área total das plantações deverá ser semelhante à área ocupada pelo 
regolfo das barragens.  
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FASE DE DESATIVAÇÃO 
 

 Assim que houver intenção de desativar o projeto ou alguma das suas componentes 
deve ser apresentado à autoridade de AIA um plano de desativação pormenorizado. 
Este plano deve contemplar, pelo menos: 

a) A solução final de requalificação da área de implantação das infraestruturas 
construídas, a qual deve ser compatível com os instrumentos de gestão territorial e 
com o quadro legal então em vigor; 

b) As ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 
c) O destino a dar a todos os elementos retirados; 
d) Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas; 
e) Um projeto específico das ações de descompactação a executar nas áreas de recarga 

que tenham sido impermeabilizadas pelas infraestruturas, a fim de restabelecer as 
condições naturais de infiltração e de armazenamento dos níveis aquíferos. 

 

 Implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos 
suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em 
conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de 
responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para 
os diferentes fluxos de resíduos. 

 

7.4 PLANO DE MONITORIZAÇÃO  

 

7.4.1. Recursos Hídricos Superficiais 
 
Recolher, fase de construção amostras tendo em vista a determinação dos parâmetros da 
Tabela abaixo: 
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Os pontos de amostragem para monitorização da qualidade da água, na fase de construção, 
são os seguintes: 
 

 
 
 

Ponto de 
Amostragem 

Localização 
Observações 

M P 

1 260,413 172,619 
Albufeira da Barragem da Ribeiro 

do Lobo 

2 261,003 172,611 Zona a regar pelos pivôs 

3 260,392 170,346 Ribeira do Azevel 

4 260,633 169,671 Zona a regar pelos pivôs 

5 262,238 173,875 Zona a regar pelos pivôs 
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Periodicidade 
 
A primeira amostra deve ser recolhida antes de se iniciarem quaisquer tipos de trabalhos, 
constituindo-se os seus resultados como situação de referência para a qualidade da água. 
 
A amostragem no ponto 3 deve ser mensal e ter lugar desde o início até ao final da fase de 
construção, permitindo desta forma acompanhar o desenvolvimento de ações conducentes à 
degradação da qualidade da água e atuar em tempo útil. 
 
 
Fase de exploração 
 
Na fase de exploração importa monitorizar a qualidade da água das albufeiras propiciadas 
pelas barragens do ribeiro do Lobo e da ribeira do Azevel e das linhas de água que estarão na 
área de influência das zonas de rega dos pivôs. 
 
Efetuar a recolha de amostras, no primeiro ano, em dois períodos, em Abril (albufeira 
eventualmente cheia e imediatamente antes do início do período de rega) e em Setembro 
(albufeira eventualmente vazia e após o final do período de rega), tendo em vista a 
determinação dos seguintes parâmetros: 



  Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2923 
E p ee di e toàHe dadeàdaà‘e dei a   79 

Maio 2017 

 
 
Após o primeiro ano, apenas os parâmetros assinalados com * deverão ser objeto de análise, 
numa base semestral (durante o período de rega). 
 
Quando, em dois anos consecutivos, os resultados analíticos forem inferiores ou iguais ao valor 
máximo recomendado (VMR) constante do Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de 
Agosto e não se verificar nenhum fenómeno suscetível de provocar uma degradação da 
qualidade da água, a frequência mínima de amostragem passará a ser anual (durante o 
período de rega). 
 
A entrega dos relatórios de monitorização à Autoridade de AIA será anual. 
 
Os pontos de amostragem são os seguintes: 
 

Ponto de 
Amostragem 

Localização 
Observações 

M (km) P (km) 

1 260,413 172,619 
Albufeira do Ribeiro do 
Lobo 

2 261,116 172,631 
Linhas de água na área de 
influência das zonas de 
rega dos pivôs. 

3 260,195 170,411 
Albufeira da Ribeiro do 
Azevel 

4 260,714 169,760 
Linhas de água na área de 
influência das zonas de 
rega dos pivôs. 

5 262,238 173,875 
Linhas de água na área de 
influência das zonas de 
rega dos pivôs. 
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7.4.2. Recursos Hídricos Subterrâneos 

 
 
Fase de exploração 
 
Realizar análises de controlo às águas subterrâneas nos 4 pontos, referenciados na tabela 
abaixo, duas vezes por ano a fim de controlar a possível contaminação das águas subterrâneas 
com fertilizantes usados na agricultura. 
Realizar as análises após as primeiras chuvas em período de águas altas, e outra no Verão em 
período de águas baixas. 
 
As primeiras análises deverão ser feitas antes do início da atividade agrícola nessas áreas, a fim 
de se obter a situação de referência original. 
 
Pontos de amostragem das águas subterrâneas na fase de construção: 
 
 

Ponto de 
Amostragem 

Localização 

M (km) P (Km) 
P_09 260,457 172,308 

P_12 262,258 173,888 

P_19 259,260 169,401 

P_27 261,759 171,944 
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A figura acima, construída com base na Figura 29 do EIA, localiza os pontos de amostragem das 
águas subterrâneas. 

 
 
Os parâmetros a analisar: 

 Condutividade Elétrica 

 Temperatura 

 PH 

 Oxidabilidade 

 Cloretos 

 Sulfatos 

 Bicarbonatos 

 Ferro 

 Manganês 

 Potássio 

 Sódio 

 Magnésio 

 Cálcio 

 Azoto amoniacal 

 Nitratos 

 Azoto Kjeldahl 
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 Fosfatos 

 Fósforo total 

 Pesticidas (os mais prováveis, dependendo das utilizações que irão ser feitas) 

 Oxidabilidade 

 CBO5 

 CQO 

 Carbono Orgânico Total (COT) 
 
 

 
7.4.3. Flora, Vegetação e Habitats 

 
Efetuar um plano geral de monitorização anual para este habitat, tendo em conta a 
importância do habitat prioritário 6220, para a conservação da biodiversidade, bem como a 
sua sensibilidade.  
 

 Marcar 6 áreas permanentes de monitorização, com 8 a 16 m2, distribuídas em 3 
malhadais diferentes na herdade.  

 Registar, para essas áreas de monitorização todas as espécies presentes como o seu 
grau de cobertura, podendo adotar-se a escala de Braun-Blanquet (1979). 

 
Efetuar o acompanhamento e a monitorização da plantação de espécies de Quercus 
rotundifolia e/ou Quercus suber de forma a acompanhar o seu desenvolvimento e caso seja 
necessário executar a retancha dos exemplares mortos, na sequência do aumento da área de 
montado existente, no âmbito das medidas de minimização e de compensação.  
 
Efetuar a monitorização da plantação de espécies ripícolas no âmbito da reconstituição do 
habitat 92D0 (loendrais e tamujais). 
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Anexo I: Planta de Localização do Projeto  
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Anexo II: Pareceres das Entidades Externas 

 

Parecer Externo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) 
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Anexo III: Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 
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Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais 
 

I. Enquadramento 

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de 

avaliação de impacte ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA), de um índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º 

1 do seu artigo 18.º, que se transcreve: 

1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num 

índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala 

numérica, correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito 

significativos, irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis. 

De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais 

das Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma, 

desenvolveu uma proposta de metodologia para determinação do referido índice, o qual se 

constitui como uma ferramenta de expressão de resultados. 

A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, 

através do despacho emitido a 17 de abril de 2014, e será aplicada por um período 

experimental de um ano, após o qual será efetuado um balanço da sua aplicação. 

De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício 

de ponderação inerente, deve ser efetuada, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação 

e constar como anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro. 

II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais 

Face ao enquadramento acima apresentado, a Comissão de Avaliação procedeu à 

determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, o qual, assumindo-se 

como uma ferramenta de expressão de resultados, foi apenas desenvolvido para a alternativa 

identificada como a que, globalmente, melhor permite assegurar a ponderação dos valores em 

presença. 

Foi também adotado como p essupostoàdeà aseàaà ãoài lusãoàdaà o po e teà O de a e toà
doàTe it io à o oàu àfato àa ie talàespe ífi oàdadoà ue: 

 Os valores inerentes às regras fixadas nos instrumentos de gestão territorial (IGT) 

foram ponderados de forma transversal na análise desenvolvida sectorialmente para 

os vários fatores ambientais; e 

 O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu 18.º n.º 6, refere que as 

situações de desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do 

procedimento de AIA. 



  Parecer da Comissão de Avaliação 

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2923 

E p ee di e toàHe dadeàdaà‘e dei a    

 Maio 2017 

Assumindo os pressupostos acima explanados, a CA procedeu à determinação da significância 

dos impactes do projeto, na alternativa selecionada, sobre os fatores ambientais considerados, 

tal como a seguir se sintetizam: 

Fatores Ambientais 
Significância dos impactes 

negativos 

Significância dos impactes 

positivos 

Geologia e Geomorfologia Sem significado Não identificados 

Solos Significativos Pouco significativos 

Recursos Hídricos  Significativos Pouco significativos 

Qualidade do Ar Pouco significativos Não identificados 

Uso do Solo  Não identificados Pouco significativos 

Sistemas Ecológicos Significativos Pouco significativos 

Património Cultural Significativos Pouco significativos 

Paisagem   

Socioeconomia  Não identificados Pouco significativos 

 

Face às caraterísticas do projeto e aos seus objetivos, e tendo em consideração os valores em 

presença nas áreas afetadas, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância aos 

fatores ambientais considerados: 

Fatores Ambientais Preponderância 

Geologia e Geomorfologia Não relevante 

Solos Relevante 

Recursos Hídricos Relevante 

Qualidade do Ar Não relevante 

Uso do Solo Relevante 

Sistemas Ecológicos Relevante 

Património Cultural Relevante 

Paisagem Não Relevante 

Socioeconomia Determinante 

 

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários 

fatores ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, a CA procedeu à 

determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, de acordo com a 

valoração numérica definida na metodologia proposta pelo Grupo de Pontos Focais das 

Autoridades de AIA, tendo sido obtido o valor 4. 

 
 


