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1. Adequação da estrutura e/ou apresentação dos Documentos 
 

1.1. O Património Cultural e uma das matérias que integra o EIA (vide, n.2 4 do 
Anexo V do Decreto-Lei n.2 151-B/2013, de 31 de outubro – Conteúdo 
Mínimo do EIA “4 – Descrição do estado do local e dos fatores ambientais 
suscetíveis de serem consideravelmente afetados pelo projeto, (...) incluindo o 
património arquitetónico e arqueológico (...) bem como a inter-relação entre 
os fatores mencionados.” Assim, a informação relativa a este fator ambiental 
deve, a semelhança do que sucede para os restantes, integrar os capítulos do 
EIA referentes a descrição da situação de referência, a previsão e avaliação 
de impactes (incluindo integração no respetivo índice de avaliação 
ponderada de impactes ambientais), as medidas de minimização, e não ser 
apenas remetido para anexo. 

O Aditamento deve refletir o acima exposto, garantindo uma ‘abordagem 
integrada deste fator ambiental com as restantes matérias em avaliação. 

 
O descritor “Património Cultural” foi, à semelhança dos outros descritores, integrado 
numa estrutura idêntica à desses descritores. Encontra-se em anexo, em ficheiro 
denominado “Patrimonio_EIA_Herdade_Rendeira_122016_2”. 

 
 
2. Aspetos gerais e do projeto 
 

2.1. Esclarecimento quanto ao ponto de situação das várias componentes que 
constituem os projetos, atendendo a referência feita pelo proponente, em 
reunião realizada com a CA a 11/10/2016, a alterações ocorridas desde a 
apresentação do EIA, bem como as referências divergentes constantes do 
próprio EIA. Neste contexto, devem ser indicados os elementos que se 
encontram totalmente construídos ou implantados, os que se encontram 
parcialmente construídos ou implantados e os que estão ainda por 
concretizar. 

 

Os esquemas enviados em anexo clarificam esta situação. Ver os anexos constantes da 
Tabela 1. 

Tabela 1. Tabela de ficheiros anexos com a evolução do projeto da Herdade da Redeira. 

Ficheiro Descrição 
1 Rendeira sem 
investimentos 

Trata-se da situação das herdades antes de qualquer 
investimento 

2 Rendeira com 
investimentos 

Trata-se da situação das herdades com os investimentos 
atualmente feitos (já executados) 

3 Rendeira com 
investimentos 1ª Fase 

Trata-se da situação das herdades após a 1ª fase de 
investimento (planeado para final de 2017) 

4 Rendeira com 
investimentos 2ª Fase 

Trata-se da situação das herdades após a 2ª fase de 
investimento (planeado para final de 2018) 

 
 



2.2. Clarificação exata de quais os projetos em avaliação e que estruturas os 
compõem, atendendo às várias divergências verificadas entre os projetos de 
execução apresentados e o EIA e, dentro deste, às divergências a nível do 
objeto de avaliação nos diversos fatores ambientais. 

 

Todas as estruturas identificadas no ficheiro “4 Rendeira com investimentos 2ª Fase” 
estão sob avaliação neste EIA (este ficheiro é a súmula final de todos os investimentos 
identificados entre os ficheiros 2 e 4). 

 

 

2.3. Quadro síntese das intervenções a realizar no âmbito de cada uma das 
componentes dos projetos, com indicação das suas principais caraterísticas. 

 

Juntam-se em anexo dois documentos: 

 Um quadro com os investimentos da 1ª e da 2ª fases – Ficheiro 
“Promotor_2_PRODER INVESTIMENTOS Rendeira_2”) 

 Um ficheiro com a descrição desses investimentos – Ficheiro 
“Promotor_Empreendimentos Rendeira” 

 

 

2.4. Cartografia atualizada à escala de projeto integrando as suas várias 
componentes dos projetos e diferenciando entre os elementos já 
construídos/implantados e os que se encontram ainda por concretizar. 

 

Respondido no ponto 2.1. 

 

 

3. Caracterização da situação atual, avaliação de impactes, medidas de minimização 
e planos de monitorização 

 
3.1. Atendendo ao solicitado no ponto 2.2. do presente pedido de elementos, 

completar, se necessário, a avaliação de impactes ao nível de cada um dos 
fatores, para que a mesma abranja todas as intervenções a realizar. Neste 
contexto, deve ser considerado o nível de desenvolvimento dos vários 
elementos (elementos já construídos/implantados e elementos por 
concretizar). 

 

Respostas serão dadas ao longo deste documento e nas alterações do Resumo Não 
Técnico. 

 

 

 

 

 



3.2. Cartografia atualizada a escala de projeto com indicação explícita do atual 
uso do solo nas áreas de implantação de cada um dos elementos dos projetos 
em avaliação. 

 

Nos anexos apresentados no ponto 2.1. mostra-se claramente o uso do solo na atualidade 
(ver anexo “2 Rendeira com investimentos”). Na zona de todos os investimentos futuros 
a situação atual é de pastagem natural, com exceção das três áreas já construídas ou 
executadas (a Barragem do Ribeiro do Lobo, ocupada neste momento pelo plano de água 
da albufeira, e as duas áreas a sul, onde se encontram já implantados 12 ha de vinha). Não 
há portanto, para além dessas três zonas, qualquer alteração às condições anteriores da 
herdade. 

 

 
3.3. Geologia 

3.3.1. Caracterização das rochas aflorantes na zona de estudo através de 
realização de trabalho de campo e sua relação e enquadramento com a 
descrição geral, bibliográfica, apresentada. 

 

A nível de campo, identificaram-se as principais manchas de afloramento rochosos na 
propriedade (ver Figura 1). No que foi possível observar, entre as rochas de caráter xisto-
grauváquico da Formação da Ossa, observam-se rochas com 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). 

 



 

Figura 1. Enquadramento geológico com base na folha 40-B da Carta Geológica de 
Portugal de Reguengos de Monsaraz à escala 1:50.000, de Carvalhosa & Zbyszewski 

(1991), com indicação das zonas de afloramentos rochosos. Legenda: Ba – Formação de 
Barrancos; Os – Formação de Ossa; PQ – Plio-Plistocénico. Ver legenda na Figura 2. 



 

Figura 2. Extrato da legenda da folha 40-B da Carta Geológica de Portugal de 
Reguengos de Monsaraz à escala 1:50.000, de Carvalhosa & Zbyszewski (1991). 

Legenda da Figura 1. 

 
3.3.2. Apresentação dos Locais de Interesse Geológico – Património 

Geológico e dos Recursos Minerais. Caso venham a ser descobertos 
novos elementos referentes ao Património e Recursos, devem ser 
comunicados as respetivas entidades competentes. 

 
Por lapso não foi inserido no EIA um subcapítulo dedicado a esta temática, mas também 
porque em toda a propriedade não se identificou nenhum local com interesse geológico 
particular. 

A nível dos recursos minerais não foi igualmente identificado qualquer litologia que possa 
fazer supor a existência de recursos minerais com interesse especial. Em relação ao 
aproveitamento de rochas como aglomerados industriais, não se trata de rochas com 
apetência para esse tipo de aproveitamento, quer pela sua mineralogia demasiado 
argilosa, quer pela sua xistosidade (orientação estrutural dos seus minerais). Como rocha 
ornamental, há muito poucas explorações de xisto em Portugal, e este tipo de xisto que 
existe na propriedade é do mais comum que existe em Portugal. 



3.4. Solo 
 

3.4.1. Descrição detalhada dos solos com classificação RAN (Reserva Agrícola 
Nacional), indicando áreas e suas utilizações. 

Alerta-se para o facto da situação irregular causada pela inutilização de solos da 
RAN na barragem já construída sem consulta prévia da Entidade Regional 
de Reserva Agrícola, devendo proceder-se ao cumprimento do disposto no 
n.º 7 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro, referente as utilizações não 
agrícolas dos solos da RAN, quando usados nas infraestruturas a construir. 

 

De acordo com a delimitação extraída da Planta de Condicionantes/Proposta de Reserva 
Agrícola Nacional do PDM do Alandroal e da Planta de Condicionantes do PDM de 
Reguengos de Monsaraz, a área de solos com classificação RAN é de cerca de 957213,5 
m2, correspondentes a aproximadamente 6,5% da área total de estudo. A classificação da 
COS2007 permite identificar as seguintes classes de uso do solo associadas às áreas RAN 
(Tabela 2): 2.1 Culturas temporárias; 2.2 Culturas permanentes; 2.3 Pastagens 
permanentes; 2.4 Áreas agrícolas heterogéneas; 3.1 Florestas; 3.2 Florestas abertas e 
vegetação arbustiva e herbácea; 5.1 Águas interiores. 

Tabela 2. Descrição detalhada dos solos com classificação RAN. 

Ordem Subordem Grupo Subgrupo Família Área m2 % Uso do Solo Área m2 % 
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2.1 Culturas temporárias 75237,7 0,5 

2.2 Culturas permanentes 6689,4 0,05 

2.4 Áreas agrícolas 
heterogéneas 

1021,35 0,007 



Ordem Subordem Grupo Subgrupo Família Área m2 % Uso do Solo Área m2 % 
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3.1 Florestas 16171,4 0,11 

3.2 Florestas abertas e 
vegetação arbustiva e 
herbácea 

16442,6 0,11 

5.1 Águas interiores 228,1 0,002 

 

A mesma delimitação da RAN, utilizada para a análise anterior, permite identificar a 
capacidade de uso do solo associada às classes de solo descritas (Tabela 3). 

O projecto agrícola e hidráulico possui uma sobreposição de 284805,46m2, 
correspondentes a aproximadamente 29,75% da totalidade da área RAN presente na área 
de estudo. De modo a permitir a descriminação dos solos afetados pelo projeto hidráulico 
e agrícola, a análise da sua sobreposição permite aferir os valores apresentados pelas 
Tabela 4 e Tabela 5 (ver também Figura 3). 



Tabela 3. Capacidade de Uso do Solo dos solos com classificação RAN. 

Classes de Capacidade de Uso do Solo Área m2 % 
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Tabela 4. Afetação dos solos com classificação RAN pelo projeto hidráulico e agrícola. 

Ordem Subordem Grupo Subgrupo Família Área m2 % RAN Projeto Área m2 % RAN 
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Tabela 5. Capacidade de Uso do Solo dos solos com classificação RAN afetados pelo 
projeto hidráulico e agrícola. 

Classes de Capacidade de Uso do Solo Área m2 % RAN 

Bh 119155,98 
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Figura 3. 04a Reserva Agrícola Nacional. 

 
3.5. Uso do Solo 
 
3.5.1. Para todos os elementos que constituem os projetos, em texto e em cartografia, 
deverá ser: 

• Identificado o que falta construir, o que esta parcialmente construído e o que 
esta construído: 

• Indicado o atual e o futuro uso do solo (área agrícola, área florestal, planos 
de água, etc.); 

• Quantificadas as superfícies ocupadas e as percentagens totais. 
 

A quantificação de áreas de acordo com ocupação do solo e tipologias de sistema 
envolvido é apresentado em resposta à questão 3.4.1., em que são apresentados as áreas 
de solos afetados dentro da RAN e usos de acordo com a classificação da COS2007.  

 



 

3.6. Paisagem 
 

3.6.1. No que se refere à carta apresentada com a designação “Análise de 
Visibilidade”, e devido à sobreposição de um conjunto excessivo de 
bacias visuais das componentes do projeto, apresentar as bacias visuais 
individualizadas para cada componente: 
o Bacia Visual do corpo da barragem de Azével à cota mais 

desfavorável e respetiva albufeira, com diferenciação gráfica entre as 
mesmas. 

o Bacia Visual do corpo da barragem de Ribeiro do Lobo à cota mais 
desfavorável e respetiva albufeira (NPA), com diferenciação gráfica 
entre as mesmas. 

o Bacia visual dos pivôs que sejam considerados que a justifiquem. 
 

Figura 4. 11a Análise de Visibilidade – Barragem do Azevél. 

 



Figura 5. 11b Análise de Visibilidade – Barragem do Ribeiro do Lobo. 

Figura 6. 11a Análise de Visibilidade – Perímetros de Rega. 



 

3.6.2. Relativamente à avaliação dos impactes para a fase de construção 
(pág. 243 e 244 do Relatório Síntese) clarificar o que se entende por 
alteração do relevo propriamente dito e proceder de forma clara à sua 
classificação. Nestes termos, são de todo pouco clarificadoras e pouco 
admissíveis, várias avaliações e referências como: 
o Paisagem_C1: Alteração da morfologia do terreno 
o Paisagem_C4: Movimento de Terras (aterros, escavações e 

terraplanagens) 
o Paisagem_C5: Deslocação de terras 

A avaliação na fase de construção deve focar-se, no que se refere aos 
Impactes Estruturais e Funcionais, nas seguintes ações: 
o Desflorestação 
o Desmatação 
o Alteração de morfologia 
o Alteração do curso das linhas de água (sempre que aplicável) 

Assim, para cada componente do Projeto devem estas alterações ser 
identificadas e classificadas, ou seja para cada barragem, respetivas 
albufeiras, áreas de rega (pivôs e rega fixa) e, eventualmente, outras ou 
todas as outras componentes do Projeto que o justifiquem, devem 
contemplar os primeiros 3 critérios como referência e de forma objetiva. 

Neste contexto, deve ainda ser realizada uma apreciação/avaliação, do que 
representa a perda destas áreas na estrutura mais global da Paisagem 
afeta a área de estudo. 

 

A classificação de impactes foi efetuada incorporando os critérios sugeridos pelo parecer 
da APA, avaliando-os quanto à natureza do impacte ((-) – Negativo; (0) – Nulo; (+) – 
Positivo); à magnitude e significância (PS – Pouco significativo; S – Significativo; MS – 
Muito significativo) e ao efeito temporal (P – Permanente; T – Temporário; # – Não 
aplicável), de modo a estabelecer uma relação com a Matriz Síntese de Impactes 
Ambientais apresentada na EIA (Tabela 6). 

Considerando o relevo como a forma da superfície do território em estudo, no âmbito do 
presente relatório, por alterações à morfologia do terreno (relevo) entendem-se as 
provocadas diretamente pelos movimentos/deslocação de terras envolvidos na criação 
de diversas áreas de aterro e escavação, de dimensão e impacte variáveis, para 
implantação dos elementos construtivos do projeto, uma vez que muitos ocorrem 
temporariamente no decorrer da obra sem hipótese de representação cartográfica ao nível 
da elaboração do EIA. Tal como indicado no EIA "tais modificações dever-se-ão à 
introdução de elementos exógenos à paisagem, provocados pela construção dos acessos 
e/ou alargamento dos acessos já existentes, pela instalação do estaleiro de obra, pela 
utilização de maquinaria pesada, depósitos de materiais e de resíduos e os próprios 
elementos de construção. "  

Tratando-se de um território marcadamente rural, a execução da infraestruturação 
necessária à concretização do projeto, especificamente da componente hidráulica, 
obrigará a um conjunto de intervenções que se consideram como causadoras duma 
alteração da superfície do terreno. Estas intervenções verificadas num nível local, 
originarão um impacte que, ainda que reduzido, se verificará, principalmente, no nível 



mais próximo de apropriação visual. Tal sucede com a construção de aterros ou 
escavações (de dimensão variável) para nivelamento de caminhos para passagem de 
maquinaria pesada ou, ainda, de passagens para as áreas técnicas do projeto que se 
manterão durante o prazo de vigência do mesmo.  

Tabela 6. Paisagem – Matriz de Impactes. 

Descritor Paisagem Desflorestação Desmatação 
Alteração de 
morfologia 
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Barragem 1 (Ribeiro do Lobo) 

Paredão - PS P - PS P - MS P - S P 

Albufeira - S P - S P - S P - S P 

Barragem  2 (Azevél) 

Paredão - S P - S P - MS P - S P 

Albufeira - MS P - MS P - S P - S P 

Projeto Agrícola (Perímetros de Rega) 

P1 - MS P - PS P - PS P - PS T 

P2 - S P - PS P - PS P - PS T 

P3 - S P - PS P - PS P - PS T 

P4 - S P - PS P - PS P - PS T 

P5 - S P - PS P - PS P - PS T 

Projeto Turístico 

 # # # # # # # # # # # # 

 

Numa primeira fase, referente à construção, a obra para abertura e/ou regularização do 
relevo do que virá a constituir o fundo do plano de água constitui uma alteração da 
morfologia do terreno. Esta alteração corresponde à substituição da forma natural do 
terreno por outra, decorrente duma ação humanizada, com influência na matriz de 
referência visual local e supra-local. É também nesta fase que é efetuada a limpeza do 
terreno, incluindo a desmatação e desflorestação, ações que assumem uma maior 
significância na Barragem do Azevél, uma vez que o número de exemplares a abater é 
aqui mais significativo, em especial na área central do que virá a ser a albufeira. Do 
mesmo modo, estas ações assuem uma maior magnitude e significância no que se refere 
ao projeto agrícola, em particular no perímetro de rega 1 (P1), dado implicar o abate de 
um número considerável de exemplares arbóreos aí existentes. Numa segunda fase, ainda 
que não incidente, especificamente, sobre a morfologia física associada a movimentos 
de terras, a construção das duas albufeiras assumirá uma influência similar sobre a 
referida matriz de referência visual, uma vez que, no plano visual do observador, haverá 
lugar à substituição de uma zona côncava por uma zona aplanada referente ao plano de 
água.  



 

 

3.6.3. No que se refere às Medidas de Minimização, são apresentadas de uma 
forma generalista e sem a necessária adaptação ou correspondência as 
situações em concreto, sem ser inclusive explorada ou apresentada a 
viabilidade das mesmas, tendo em consideração que a avaliação do 
Projeto se faz em fase de execução. Assim, elencam-se algumas das 
medidas que se consideram pouco desenvolvidas e outras que se revelam 
eventualmente inconsequentes: 
o Paisagem_Mm1 e Paisagem Mm 5: deve ser desenvolvida a forma 

como deve ser implementada, nomeadamente no que se refere a 
distâncias aos elementos de porte arbóreo (copa e sistema radicular) 
e linhas de agua no que se refere a afetação potencial da vegetação que 
lhe e característica. 

 

“Paisagem_Mm1: Deverá ser preservada 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 descativação, depósitos de materiais, 
instalações de pessoal e outras, salvaguardando-os de possíveis “toques” com 
origem em maquinaria pesada, uma vez que a longo prazo poderão danificar ou 
mesmo matar o exemplar vegetal atingido;  

Paisagem_Mm 5: Deverão ser evitadas quaisquer operações de desmatação e 
de movimentações de terras que afetem a sobrevivência de espécies arbóreas 
protegidas existentes no local do projecto, nomeadamente exemplares do género 
Quercus.” 

 

As áreas de proteção são áreas que, durante a construção da obra, não serão acessíveis a 
maquinaria e pessoal, devendo ser identificadas, sinalizadas e zonadas recorrendo a 
materiais percetíveis à distância e de durabilidade e resistência adequadas (exemplo na 
Figura 7). Especificamente, poder-se-á recorrer a fitas de sinalização refletoras zebradas 
(amarelo e pretas ou vermelho e brancas, como um mínimo de altura de 7cm) e/ou a 
redes de sinalização (vermelhas, com 1m de altura) como forma de balizar os exemplares 
ou as áreas a proteger. Os critérios para definir a dimensão da zona de proteção de uma 
árvore são: projeção da copa, a idade da árvore, o seu grau de tolerância a perturbações e 
a resistência do sistema radicular. Quando for necessário definir uma área de proteção 
para exemplares arbóreos isolados, o sistema radicular deve ser incluído na zona de 
proteção, pelo que a distância a que estes elementos de proteção deverão ser implantados 
é variável, de acordo com os critérios acima expostos. 

 



 

Figura 7. Proteção: elementos de porte arbóreo. 

Os mesmos critérios aplicam-se quanto à vegetação localizada na envolvente de linhas de 
água, sendo que, no caso de se verificar o estado de degradação desta estrutura e/ou 
ausência de vegetação potencial, deverá ser preservada uma distância mínima de 10m 
relativamente à cota máxima correspondente ao leito de cheia (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Proteção: galeria ripícola. 

 

o Paisagem Mm 2: Apresentar locais alternativos para o Estaleiro tendo 
em consideração o exposto no EIA para esta medida. 

 

“Paisagem_Mm 2: A escolha do local de estaleiro de obra de construção e 
desativação e de depósitos provisórios deverá ser efetuada de modo a garantir 
a não afetação de áreas que ainda não se encontrem intervencionadas, num 
local afastado de linhas de água e das captações existentes para abastecimento 
público e fora de áreas de Reserva Agrícola Regional e de Reserva Ecológica, 
e próximo de acessos já existentes, sendo garantida a recuperação do próprio 
local de instalação deste. Devendo, ainda, as ações construtivas e de deposição 
de materiais, circulação de pessoas e maquinaria, ser restringidas às áreas 
balizadas para o efeito.” 

 



O atual local de estaleiro obedece às condições preconizadas pela medida, uma vez que 
se encontra fora da delimitação de áreas RAN e REN, próximo de acessos já existentes e 
numa área bastante humanizada da propriedade, próxima do conjunto edificado de maior 
significado e utilização. No entanto, atendendo à redução da compactação do solo, à 
minimização do percurso a efetuar pela maquinaria, à redução da compactação do solo e 
ao aumento da eficiência energética, considera-se que uma localização alternativa a NW 
do edificado, tal como indicado na carta 11d, também seria aconselhada (Figura 9). 

 

Figura 9. Áreas para aplicação/reutilização da terra viva/vegetal / localização alternativa 
de estaleiro. 

 

o Paisagem Mm 6: Explicitar as situações com recurso, ou não, a 
representação gráfica das áreas passiveis de aplicação/reutilização da 
terra viva/vegetal, tendo em consideração que há um conjunto de 
áreas onde ocorrerá a impermeabilização irreversível. 

 

“Paisagem_Mm 6: Devem ser tomadas medidas para a remoção de terra viva 
que se situa em locais afetados pela obra com o objectivo de preservar as 
características da terra removida antes do início da obra. A terra viva será 
armazenada em pargas, localizadas nas zonas adjacentes àquelas onde 
posteriormente a terra será aplicada. Deverá ser executada uma sementeira de 



leguminosas para garantir o arejamento e a manutenção das características 
físico-químicas da terra;” 

 

A terra viva/vegetal será aplicada nas zonas a recuperar resultantes da fase de construção, 
nomeadamente: nas bermas dos caminhos decorrentes da implantação do projecto; na 
recuperação das áreas localizadas na envolvente dos acessos mais recentes 
implementados no âmbito do projeto em estudo, na recuperação de caminhos abertos na 
fase de construção (desativados no término desta fase), na envolvente das casas de 
máquinas e na envolvente da componente turística do projecto e na desativação de 
acessos utilizados em fase de obra. A carta 11d apresenta uma indicação de possíveis 
áreas aplicação/reutilização da terra viva/vegetal que, na sua totalidade, possuem cerca 
de 5ha.  

 

 

o Paisagem Mm 10: Explicitar a forma de execução e os locais passiveis 
de a mesma ser aplicada. 

 

Paisagem_Mm 10: Nas zonas onde ocorra modificação da morfologia do 
terreno, deverá proceder-se a uma integração natural, de forma que, uma vez 
terminados os trabalhos, os movimentos de terra pouco ou nada se percebam; 

 

A modelação do terreno deve ter em conta o sistema de drenagem superficial dos terrenos 
marginais, bem como as zonas verdes com vegetação a preservar cujas cotas não podem 
ser alteradas. No que diz respeito à modelação transversal e longitudinal dos taludes, a 
mesma deve seguir o perfil tipo em “S”, também designado por “pescoço de cavalo” 
(Figura 10). A superfície das zonas sujeitas a aterros e a escavações com inclinações 
acentuadas deve apresentar um grau de rugosidade adequado a uma boa aderência à 
camada de terra viva de cobertura, não apresentando indícios de erosão superficial. No 
que respeita à estruturação da modelação, a colocação do material de aterro deve ser 
iniciada nos pontos mais baixos, por camadas horizontais ou ligeiramente inclinadas para 
fora, ficando o material de pior qualidade na parte inferior, melhorando sucessivamente 
até que na parte superior se deposite aquele possuidor de melhores características.  

Prevê-se que esta medida ocorra na envolvente direta das albufeiras e dos paredões, nas 
áreas onde a modelação de terras assumirá um maior impacte. Também nos acessos e 
caminhos que necessitem de aterro se pode recorrer a esta medida para a integração visual 
destas estruturas com a sua envolvente direta. 

 



Figura 10. Integração de taludes. 

 

o Paisagem_Mm11: Explicitar o que e proposto para a execução desta 
medida no âmbito de um projeto de integração paisagística. 

 

“Paisagem_Mm11: Deverá ser alvo de pormenorização no projecto de 
integração paisagística a modelação e tratamento da zona interníveis da 
albufeira e das galerias ripícolas afetadas;” 

 

A medida indicada prevê a promoção da biodiversidade, quer faunística quer florística, 
procurando o desenvolvimento potencial das galerias ripícolas e da faixa interníveis das 
albufeiras Neste sentido, no que respeita ao elenco florístico, para as galerias ripícolas 
sugere-se a plantação de Freixo (Fraxinus angustifolia), Salgueiro (Salix alba ssp 
vitellina ou Salix salvifolia ssp australis), Tamargueira (Tamarix africana, Amieiro 
(Alnus glutinosa) ou o Loendro (Nerium oleander L.), necessários para a revegetação de 
toda a área a jusante do empreendimento. No que respeita à faixa interníveis, sugere-se 
a instalação de vedações que impeçam o acesso de veículos, pessoas e animais, de forma 
a interditar o abeberamento direto de gado e pastoreio nesta faixa. Para recuperação da 
zona sugere-se a plantação de Tamarix afriacana, e a gramínea cynodon dactylon. Sendo 
que como medida preventiva para a erosão se indica a implantação de muretes de 
retenção, gabiões ou troncos paralelos, para minimizar a erosão. 

As linhas gerais de execução desta medida, a ser alvo de desenvolvimento, 
pormenorização e respetiva espacialização em sede de PIP, envolvem o recurso a 
técnicas de engenharia natural para a concretização das seguintes medidas 
programáticas:  

 Aproveitamento e recuperação da vegetação existente (e (re)introdução de 
vegetação entretanto destruída);  

 Eliminação de vegetação infestante ou indesejada (através de limpeza e 
desmatação seletiva); limpeza e remoção de resíduos;  

 Estabilização de margens;  

 Instalação de algumas espécies vegetais características da região e a criação de 
condições para instalação de fauna autóctone; 



 Criação de áreas de estadia e lazer em integração com o projeto turístico e com as 
redes de percursos existentes. 

No que respeita às técnicas específicas para a recuperação dos sistemas citados, entre 
outras, a aferir em função da escala de maior detalhe de um projeto de integração, sugere-
se a:  

 Aplicação de malha geotêxtil (rede de coco (700g/m2): nas áreas da sua aplicação 
que foram sujeitas a regularização e colocação de terra vegetal, a utilização deste 
material, constituído por elementos biodegradáveis, pretende simultaneamente 
uma sustentação física desses materiais e uma resistência à erosão provocada, quer 
pelo escoamento lateral, quer pelo curso de água principal.  

 Aplicação de vegetação e enrocamento de base vegetado; esta técnica visa a 
proteção e estabilização duradoura das margens da albufeira e das ribeiras, 
condição considerada relevante para o suporte da melhoria da biodiversidade. A 
vegetação incluída no enrocamento (salgueiro ou outra espécie de enraizamento 
rápido), além de aumentar a resistência à erosão promove a rápida reconstituição 
das galerias ripícolas. 

 Aplicação de grade de vegetação com enrocamento de base vegetado: 
correspondente a uma técnica de estabilização de taludes e escarpas de inclinação 
acentuada, constitui-se por elementos de madeira dispostos perpendicularmente 
entre si, criando uma estrutura reticular, posteriormente ancorada ao substrato. 
Toda a sua superfície é preenchida com terreno local, plantada com estacas vivas 
de espécies arbustivas autóctones, arbustos em torrão ou raiz nua e semeada. Com 
o tempo o desenvolvimento radicular das plantas acaba por assumir a 
estabilização do talude, função anteriormente desempenhada pela estrutura morta. 
Apresenta-se como uma técnica de bioengenharia de grande eficácia na 
estabilização e revegetação de taludes, mas apresenta simultaneamente um efeito 
estético de grande realce, permitindo um enquadramento paisagístico harmonioso, 
devendo para tal, ser utilizadas espécies vegetais endógenas. 

 Instalação de gabião com vegetação e estacaria viva: A estacaria viva consiste em 
introduzir no solo estacas de plantas lenhosas, com capacidade de enraizar e 
desenvolver uma planta adulta, com comprimento e grossura suficientes para que 
possam ser cravadas no solo com estacas. Quando as estacas enraízam criam uma 
matriz de raízes que estabilizam o solo através do reforço e coesão das suas 
partículas e reduzem o excesso de humidade. Este tipo de plantas enraízam 
rapidamente e começam logo a sustentar o talude, podendo mesmo desenvolver-
se em substratos totalmente carentes de solo. As estacas vivas podem ser 
utilizadas isoladamente ou em conjunto com outras técnicas de estabilização, 
como as mantas de geotêxtil, gabiões, entre outras. Uma das principais aplicações 
dos gabiões corresponde à contenção de taludes, como muros de suporte, o seu 
uso na requalificação de cursos ou planos de água advém da necessidade de 
proteger as margens em condições de intensa erosão fluvial e de elevada força 
abrasiva da corrente. Esta técnica poderá ser aplicada quando todos os outros 
procedimentos são suscetíveis de falhar. Um gabião é uma caixa de forma 
prismática retangular, de rede com malha hexagonal, executada em arame 
galvanizado reforçado. Estas caixas enchem-se com qualquer tipo de pedra não 



friável (ex. pedra de pedreira ou seixo) ou outro material inerte adequado que 
esteja disponível. A opção pelo gabião vegetado, pretende diminuir o impacto 
visual que normalmente estas estruturas apresentam em meios naturais, além de 
rapidamente restabelecer o continuo ripário que se quer constituir (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Técnicas específicas para a recuperação das linhas de água e das albufeiras. 

 

o Paisagem_Mm14: Explicitar que medidas/ações são propostas para o 
cumprimento desta medida. 

 

Paisagem_Mm14: Devem ser adotadas medidas de recuperação paisagística 
definidas a priori e de acordo com o projecto aprovado pelo dono da obra, das 
zonas de estaleiro, de empréstimo e de depósito de materiais, por forma a 
estabelecer atempadamente a integração paisagística destes espaços (da 
responsabilidade do empreiteiro). 

 

Esta medida visa estabelecer um quadro de ações físicas e estratégicas a serem 
implementadas previamente ao início dos trabalhos, de modo a evitar a ocupação 
desnecessária de áreas e a degradação de valores biofísicos, evitando-se assim a sua 
recuperação após a o término da obra. 

Deverá efetuar-se a delimitação de áreas a proteger, uma vez que se trata de áreas de 
acesso condicionado a maquinaria e a pessoal. Estas áreas devem ser assinaladas em todas 
as peças desenhadas do Projeto de Execução e Plantas de Trabalho, devendo ser vedadas 
em obra com vedações temporárias, reutilizáveis ou recicláveis (à semelhança do descrito 
para a questão 3.6.3). A instalação destas vedações deverá ser executada antes do início 
dos trabalhos, se possível em momento anterior à limpeza do terreno, devendo manter-se 
até à finalização de todos os trabalhos de construção (incluindo limpezas). Em sede de 
projeto de execução deverá ser definido um “envelope de construção”, de modo a que 
toda a área fora desta delimitação seja considerada como “área a proteger” durante a 
construção. 

A vegetação a manter, localizada fora das “áreas a proteger” ou dentro do “envelope de 
construção”, deverá ser protegida através da sua sinalização e balizamento, recorrendo a 
fitas de sinalização refletoras zebradas ou a rede vermelha cuja execução deverá ocorrer 



de acordo com os critérios já referidos para a questão 3.6.3., tendo sempre especial 
cuidado, no caso de exemplares arbóreos isolados, em proteger o seu sistema radicular, 
geralmente correspondente à projeção da copa. Devem ser sinalizados os caminhos e 
acessos à obra, recorrendo aos materiais balizadores já referidos de modo a garantir que 
na vizinhança da vegetação a proteger não exista tráfego, estacionamento, 
armazenamento de materiais (nomeadamente materiais tóxicos), nem armazenamento de 
solo escavado. A vegetação a manter deve ser regada durante a fase de construção com 
um sistema de rega apropriado, se assim houver necessidade. Deve evitar-se, sempre que 
possível, o atravessamento de linhas de água ou zonas húmidas durante a fase de 
construção. Se tal não for possível deve ser construído um acesso temporário de forma a 
minimizar os danos. As zonas onde se prevê a preservação da vegetação existente, 
nomeadamente árvores de grande e médio porte, deverão ser sujeitas apenas a uma 
regularização e nivelamento muito suave do terreno, não podendo realizar-se movimentos 
de terra que alterem as cotas do terreno existente na envolvente das árvores, isto porque 
o aterro ou escavação na envolvente das árvores existentes pode colocar em risco a 
sobrevivência destas árvores, cuja preservação é importante. A modelação do terreno não 
deve nunca alterar as cotas do terreno fora do “envelope de construção“, nem nas área de 
proteção das zonas verdes com vegetação a preservar, dentro da área de construção; 

A área de estaleiro deve ser reduzida ao mínimo para diminuir o impacto sobre o local de 
intervenção, devendo este ser implantado numa área destinada a ser impermeabilizada No 
caso de tal não ser possível, a área de implantação do estaleiro deve ser restaurada e 
replantada após o final das obras. Adicionalmente, considera-se que a localização do 
estaleiro deve minimizar o percurso efetuado pela maquinaria, reduzindo a compactação 
do solo e aumentando a eficiência energética. Os acessos ao estaleiro devem coincidir, 
sempre que possível, com caminhos existentes ou propostos. No caso excecional de ser 
necessário construir acessos temporários ao estaleiro, a área utilizada deve ser restaurada 
e replantada no final das obras. O estaleiro deve localizar-se em área afastada de árvores 
e/ou de outra vegetação importante, assim como fora da área de influência de outras 
condicionantes como sucede com a RAN ou a REN. O tamanho e potência da maquinaria 
utilizada na construção devem ser adequados ao local da obra e ao trabalho a executar, 
devendo as máquinas ser o mais ligeiras possível de modo a minimizar a compactação do 
solo, a dimensão dos acessos, provocando o mínimo de poluição sonora possível. 

 

 

o Paisagem_Mm15: Explicitar como se pretende dar cumprimento a 
esta medida nomeadamente no que se refere à sua exequibilidade, 
dado que a mesma deveria já constar no presente EIA. 

 

Paisagem_Mm15: Deverá ser desenvolvido estudo arquitectónico e cromático 
do corpo da barragem de forma a possibilitar uma melhor integração no 
contexto paisagístico de referência, minimizando o impacte visual que se lhe 
associa. 

 

Para diminuição do impacte visual, principalmente a nível local, e para a diluição do 
efeito de barragem associado às estruturas do paredão sugere-se o estudo de uma solução 



que possibilite a introdução de betão colorido, através da introdução de pigmentação 
adequada na construção do paredão. Sugere-se que o betão colorido corresponda aos tons 
suaves compatíveis com a palete de cores que a paisagem envolvente sugere, como sucede 
com os tons que se inserem na variação de tonalidade existente entre os castanhos e os 
verdes claros. Possibilita-se, deste modo, a diminuição do impacte visual associado às 
características intrínsecas dos materiais utilizados, exógenos à matriz de referência visual. 
Com base nas imagens recolhidas na área de estudo, efetuou-se um estudo indicativo das 
referências cromáticas a serem adotadas pela equipa projetista, evidenciado pela imagem 
da Figura 12. 

Ao nível da execução, apesar de se verificarem várias hipóteses de coloração, incluindo 
a pintura da estrutura, sugere-se que a aplicação do pigmento seja efetuada de forma mais 
duradoura e resistente, nomeadamente ao nível da aplicação de betão colorido, dado este 
material resultar da incorporação de pigmentos especiais que lhe permitem adotar uma 
vasta palete de cores. Deste modo, o betão colorido dispensa o uso de pintura ou 
revestimento, aliando a função estrutural à durabilidade da solução e eliminando o risco 
de excessiva reflexão da luz associada à tinta. 

As imagens da Figura 13 ilustram, esquematicamente, as formas de aplicação da 
aplicação do pigmento a uma situação de represa (1), quer através da gradação de cor 
associada à palete local (2), quer através da pigmentação total com base em apenas uma 
tonalidade da mesma palete (3). 

 

 

Figura 12. Estudo cromático. 



 

 

Figura 13. Estudo cromático: execução. 

 

o Paisagem_Mm17: Explicitar e apresentar graficamente todos os 
elementos passiveis de serem afetados, como é exposto no EIA 
“estruturas de transporte de água e muros tradicionais” e que 
soluções devem ser adotadas para cada caso com vista à sua 
recuperação/execução. 

 

Paisagem_Mm17: Após o término da obra, deverá ser assegurada a reposição, 
integração e recuperação paisagística dos principais elementos afetados, 
nomeadamente estruturas de transporte de água e muros tradicionais ou outros 
elementos de valor patrimonial e arqueológico característicos do território, 
através da implantação de um adequado projecto de requalificação e 
valorização paisagística, onde se preveja o restabelecimento da estrutura 
vegetal característica do local privilegiando a utilização de formas arbóreas e 
arbustivas autóctones ou adaptadas, mais adequadas edafoclimaticamente, de 
menor exigência ao nível dos recursos, logísticos e humanos, para a sua 
manutenção. 

 

A medida refere-se aos elementos de valor patrimonial (indicados no quadro seguinte, 
cuja localização geográfica se encontra indicada pelas cartas 14 e 15 do EIA) passíveis 
de serem recuperados após o término da obra, uma vez que, em alguns casos, a sua 
localização quase no limite de implantação do projeto poderá possibilitar a sua 
recuperação e integração, atendendo a que neste território coincidirão projetos de 
diferentes tipologias (agrícola e turística), funcionando estes como um traço de unidade 
ao longo da área de estudo e de permanência da memória da mesma.   

Atendendo ao acima exposto e considerando a localização em zonas que poderão não ser 
condicionadas pela implantação dos projetos, é nossa sugestão que alguns destes 
elementos permaneçam, de modo a poderem ser indicativos visuais de usos anteriores do 
território. Esta questão verifica-se com EP1, uma vez que nas alturas em que o NPA não 
seja atingido se permita observar a existência deste elemento e com EP2, EP3, EP6, EP7, 
dado que se poderá equacionar a instalação do perímetro de rega sem a destruição destes 
elementos (Figura 14). O elemento EP8, dado localizar-se no seio da implantação de uma 
nova vinha, poderá ser preservado e restaurado de forma a retornar à sua imagem inicial, 



com a tijoleira à vista, dando origem a um local de estadia e observação, possibilitando 
uma integração com o projeto turístico. 

 
EP 1 - Tanque Bebedouro EP 2 - Tanque Bebedouro 

  
EP 3 - Muro EP 6 - Muro 

  
EP 7 - Poço EP 8 - Eira 

  

Figura 14. Elementos patrimoniais. 

 

3.6.4. Havendo várias referências a projetos de integração (“Integração 
paisagística do projeto com a plantação de áreas afetadas” (RS – Pág. 
244), “recuperação e integração paisagística da área afetada” (RS – Pág. 
244), “projeto de integração paisagística” (RS – Pág. 279) ou “projeto de 
requalificação e valorização paisagística” (RS – Pág. 279), apresentar os 
mesmos. 

 

As diversas designações correspondem, efetivamente, à mesma tipologia de projeto: 
Projeto de Integração Paisagística (PIP). Atendendo à diversidade de projetos em curso 



(hidráulico, agrícola e turístico) a equipa responsável pelo descritor paisagem considera 
essencial o desenvolvimento e implementação desta tipologia de projeto, de modo a poder 
viabilizar e planificar uma adequada concretização das diversas medidas propostas numa 
perspetiva integrada da Herdade da Rendeira. 

 

 

3.7. Socioeconomia 
Reformular a situação de referência, os impactes e as medidas de acordo com o 

seguinte: 
3.7.1. Completar o mencionado em “Estrutura etária da população” com o 

recurso a dados reportados às freguesias, na página do Instituto 
Nacional de Estatística; 

3.7.2. Caraterizar o mencionado em ‘Envelhecimento das estruturas 
demográficas” com a utilização do indicador Índice de envelhecimento; 

3.7.3. Caraterizar o mencionado em “Evolução demográfica” com a 
utilização das variáveis micro-demográficas Natalidade e Mortalidade, 
de modo a identificar a perceção do comportamento do crescimento 
natural e do saldo migratório na regressão demográfica observada; 

3.7.4. Compreender a dimensão e as características do mencionado em 
“População desempregada”, com recurso, ao nível concelhio, aos dados 
do Inquérito ao Emprego e do Registo dos Desempregados, na página do 
Instituto de Emprego e Formação Profissional; 

3.7.5. Completar o mencionado no quadro “Planeamento 3.4.3”, com 
recurso a dados reportados ao concelho, na página do Instituto Nacional 
de Estatística; 

3.7.6. Completar o mencionado em “Grandes setores da atividade”, com o 
enquadramento do projeto em contexto da economia concelhia; 

3.7.7. Fundamentar a identificação de impactes na mobilidade de pessoas e 
bens, nas fases de construção e exploração, através da apresentação dum 
estudo enquadrado na vizinhança envolvente ao projeto e na estrutura 
modal dos concelhos limítrofes; 

3.7.8. Concluir a vasta informação mencionada sobre “o recurso a bens e 
serviços locais”, sugere-se que a mesma seja identificada e avaliada como 
um impacte positivo; 

3.7.9. Rever as medidas de minimização mencionadas no ponto 5.4.3. do 
Relatório Síntese atendendo a que as mesmas devem ser exequíveis e 
estarem ao alcance do proponente. 

 

Dá-se de seguida resposta ao conjunto de pontos. No final da resposta ao conjunto de 
pontos, dão-se respostas individuais para alguns dos pontos acima. 

 

Resposta ao conjunto de pontos: 

Relativamente à estrutura etária da população, o EIA apresenta já a análise realizada ao 
nível da Freguesia, tendo sido analisados os dados existentes nos Censos de 1991, 2001 
e 2011 das freguesias abrangidas pelo projeto em análise – Santiago Maior (Alandroal) e 
Corval (Reguengos de Monsaraz). De seguida apresenta-se a análise efetuada dos dados 
recolhidos no INE. 



Em termos de distribuição da população residente por grupo etário, como se poderá 
verificar na Figura 58 do EIA, tanto ao nível do Concelho, como ao nível da Freguesia, a 
área de estudo apresenta uma população envelhecida, situando-se maioritariamente no 
escalão etário entre os 25-64 anos, correspondendo, em 2011, ao nível concelhio, a 
48,81% da população total de Alandroal. De salientar que o escalão etário de 65 anos ou 
mais, é o segundo escalão mais representativo, correspondendo a 30,41% da população 
total de Alandroal. 

Embora, para o decénio de 2011, não existam dados disponíveis ao nível da Freguesia de 
Santiago Maior, da análise dos decénios anteriores (1991 e 2001), estima-se que as 
percentagens de cada escalão não difiram muito das percentagens do Concelho de 
Alandroal. Por exemplo, para o decénio de 2001, as percentagens dos escalões 
anteriormente mencionados, foram de 47,54% e 27,94%, respetivamente. 

Da análise da Figura 58 do EIA, é possível constatar que os escalões etários 0-14 anos e 
15-24, ao longo dos 3 decénios analisados, apresentam uma tendência de decréscimo, 
apoiando o envelhecimento da população, tanto do Concelho de Alandroal, como da 
Freguesia de Santiago Maior. 

Em termos de dinâmica populacional, como se poderá ver na Figura 59 do EIA, 
Reguengos de Monsaraz e o Corval apresentam uma dinâmica muito idêntica ao 
Alandroal e a Santiago Maior, respetivamente. 

Como se pode verificar na Figura 59 do EIA, também Reguengos de Monsaraz apresenta 
uma população envelhecida, sendo o escalão etário “25-64 anos” o mais representativo 
com 51,38% da população total do Concelho, seguido do escalão “65 anos ou mais” que 
representa 24,14% da população total do Concelho. Ao nível da freguesia do Corval, 
verifica-se a mesma tendência, sendo o escalão etário “25-64 anos” o mais representativo, 
seguido pelo escalão “65 anos ou mais”. Constata-se também que tanto ao nível 
concelhio, como de freguesia, a população tem vindo a diminuir. 

Analisando as variáveis micro-demográficas Natalidade e Mortalidade dos últimos 5 anos 
(2011, 2012, 2013, 2014 e 2015), constata-se que a taxa bruta de natalidade da região do 
Alentejo Central apresenta um decréscimo desde 2011, tornando-se crescente a partir de 
2014. Embora com descidas e subidas mais acentuadas, a mesma tendência é apresentada 
pelo Alandroal. Já Reguengos de Monsaraz apresenta o seu ponto de inflexão positiva em 
2013, mantendo até à data uma tendência crescente. 

Apesar da taxa bruta de natalidade apresentar uma tendência crescente positiva, também 
a taxa bruta de mortalidade apresenta uma tendência crescente para os 5 anos analisados, 
tanto ao nível regional, como ao nível concelhio, com exceção para o Alandroal que em 
2014 inverteu esta tendência, apresentando desde então um decréscimo da taxa bruta de 
mortalidade, situação que, a manter-se, poderá traduzir-se num contributo muito positivo 
na regressão do envelhecimento da população do concelho. 

Analisando o índice de envelhecimento da população, constata-se que, tanto a nível 
regional como concelhio, desde 2011 este índice tem vindo a subir progressivamente, 
sendo o Alandroal que apresenta um valor mais elevado deste índice com uma média de 
277 indivíduos com 65 ou mais anos por cada 100 indivíduos com menos de 15 anos. 

Nas Tabela 7 e Figura 15 apresentam-se os dados existentes relativos à Taxa Bruta de 
Natalidade, a Taxa Bruta de Mortalidade e o Índice de Envelhecimento da População. 



Tabela 7. Taxa Bruta de Natalidade, a Taxa Bruta de Mortalidade e Índice de 
Envelhecimento da População. 

Período 
de 
referência 

Local de 
residência 
(NUTS - 
2013) 

Índice de 
envelhecimento  

Taxa 
bruta de 
natalidade 

Taxa bruta 
de 
mortalidade  

Taxa de 
crescimento 
natural 

N.º ‰ ‰ ‰ 

2011 

Portugal 127,6 9,2 9,7 -0,5 

Continente 130,5 9,1 9,8 -0,7 

Alentejo 175 8,1 13,4 -5,3 

Alentejo 
Central 183,5 8,2 12,2 -4 

Alandroal 270,6 7 13,7 -6,7 

Reguengos 
de 
Monsaraz 172,7 7 11,7 -4,7 

2012 

Portugal 131,1 8,5 10,2 -1,7 

Continente 134 8,5 10,3 -1,8 

Alentejo 177,1 7,9 13,9 -6 

Alentejo 
Central 186,9 7,8 13,3 -5,5 

Alandroal 276,6 6,8 16 -9,2 

Reguengos 
de 
Monsaraz 171,8 8,7 12,5 -3,8 

2013 

Portugal 136 7,9 10,2 -2,3 

Continente 138,9 7,9 10,2 -2,3 

Alentejo 180,7 7,1 13,6 -6,5 

Alentejo 
Central 190,7 7,1 13,2 -6,1 

Alandroal 274,3 5,3 16,9 -11,6 

Reguengos 
de 
Monsaraz 176,2 6,6 14,2 -7,6 

2014 

Portugal 141,3 7,9 10,1 -2,2 

Continente 144,3 7,9 10,1 -2,2 

Alentejo 186,5 7 13,5 -6,5 

Alentejo 
Central 196,4 6,8 13,4 -6,6 

Alandroal 282,8 4 17,2 -13,2 



Período 
de 
referência 

Local de 
residência 
(NUTS - 
2013) 

Índice de 
envelhecimento  

Taxa 
bruta de 
natalidade 

Taxa bruta 
de 
mortalidade  

Taxa de 
crescimento 
natural 

N.º ‰ ‰ ‰ 

Reguengos 
de 
Monsaraz 178,3 7,4 14,7 -7,3 

2015 

Portugal 146,5 8,3 10,5 -2,2 

Continente 149,6 8,2 10,5 -2,3 

Alentejo 191,6 7,6 14,4 -6,8 

Alentejo 
Central 201,8 7,5 13,8 -6,3 

Alandroal 282,9 6,8 16,1 -9,3 

Reguengos 
de 
Monsaraz 180,8 9,1 15,4 -6,3 

Fonte: INE. 

 

Figura 15. Análise da Taxa Bruta de Natalidade e Mortalidade e Índice de 
Envelhecimento. 

Relativamente à migração de população, na Tabela 8 apresentam-se os dados existentes 
para os últimos 5 anos relativos à taxa de crescimento migratório (relação (imigração - 
emigração / população absoluta), ao nível nacional, regional e concelhio. 
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Tabela 8. Evolução da taxa de crescimento migratório. 

Local de residência 

Taxa de crescimento migratório (%)  

2011 2012 2013 2014 2015 

% % % % % 

Portugal -0,23 -0,36 -0,35 -0,29 -0,1 

Continente -0,21 -0,37 -0,35 -0,28 -0,08 

Alentejo -0,05 -0,16 -0,07 -0,7 -0,55 

Alentejo Central -0,39 -0,48 -0,4 -0,87 -0,7 

Alandroal -0,74 -0,82 -0,75 -1,05 -0,8 

Reguengos de Monsaraz -0,1 -0,21 -0,13 -0,64 -0,5 

Fonte: INE. 

 

Como se pode constatar nos dados apresentados na Tabela 8, quer a nível nacional, como 
a nível regional e concelhio, as taxas de crescimento migratório são negativas, o que 
representam que a emigração é superior à imigração, traduzindo-se numa perda de 
população. Do período analisado, tanto o Alandroal, como Reguengos de Monsaraz 
apresentam a sua taxa mais elevada em 2014, baixando para valores médios em 2015. 

Com taxas de crescimento natural negativas e taxas de crescimento migratório igualmente 
negativas, para ambos os concelhos, justifica-se a diminuição da população residente nos 
três decénios analisados. 

Tendo em conta os dados existentes no INE, para a projeção 2012-2060 no Alentejo, 
analisou-se a evolução da População Residente versus o Índice de Envelhecimento e, 
também, a População Residente versus o Saldo Migratório (ver tabela no Anexo A deste 
documento). 

Dos dados recolhidos, constata-se que é prevista uma redução significativa e constante na 
população residente no Alentejo, sendo esta redução acompanhada da subida do 
envelhecimento da população que tende a estabilizar a partir de 2050. 

No que diz respeito ao saldo migratório, este atingiu o seu ponto máximo negativo em 
2015, ano em que altera a sua tendência. No entanto, o saldo migratório manter-se-á 
negativo até 2022. Apenas em 2023 é esperado que a imigração seja superior à emigração, 
traduzindo-se num retorno da população ao Alentejo. 

As Figura 16 e Figura 17 ilustram os resultados obtidos. 

 

 

 



Figura 16. Projeção 2012-2060 para a População Residente e o Índice de 
Envelhecimento da População no Alentejo. 

Figura 17. Projeção 2012 - 2060 para a População Residente e o Saldo Migratório da 
População no Alentejo. 

 

Relativamente ao desemprego, analisaram-se os dados mensais existentes no Instituto de 
Emprego e Formação Profissional (IEFP), para os concelhos do Alandroal e Reguengos 
de Monsaraz, no período de Janeiro de 2009 a Novembro de 2016 (ver tabela no Anexo 
B do presente documento). 

Na Figura 18 apresenta-se a ilustração dos dados recolhidos. 
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Figura 18. Desemprego mensal registado nos concelhos de Alandroal e Reguengos de 
Monsaraz. 

Como se pode verificar, para o período analisado, tanto o Alandroal como Reguengos de 
Monsaraz, apresentam uma grande variação mensal no número de desempregados. No 
entanto, é notório que ambos os concelhos atingiram o seu ponto máximo de desemprego 
no primeiro e segundo trimestre de 2013, apresentando desde esse período uma 
diminuição progressiva do número de desempregados. Considerando os dados dos 
Censos 2011 para a população economicamente ativa no Alandroal e em Reguengos de 
Monsaraz, o desemprego médio para o período analisado corresponde a 12,38% e 14,30% 
da população ativa, respetivamente. 

Considerando os indicadores apresentados, principalmente as projeções negativas 
previstas, torna-se primordial atrair projetos para o Alentejo que promovam o seu 
desenvolvimento social e económico e apoiem na fixação da população residente. 

 

Resposta ao conjunto de pontos, resposta a alguns deles: 

 

3.7.5. Completar o mencionado no quadro “Planeamento 3.4.3”, com 
recurso a dados reportados ao concelho, na página do Instituto Nacional 
de Estatística; 

 

No EIA apresentado, no descritor Socioeconomia não existe nenhum quadro designado 
por “Planeamento 3.4.3”. Desta forma, não nos é possível identificar o pretendido. 

 

3.7.6. Completar o mencionado em “Grandes setores da atividade”, com o 
enquadramento do projeto em contexto da economia concelhia; 

 

No EIA apresentado, no descritor Socioeconomia não existe nenhuma referência a 
“Grandes Setores de Atividade”. Desta forma, não nos é possível identificar o pretendido. 
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3.7.7. Fundamentar a identificação de impactes na mobilidade de pessoas e 
bens, nas fases de construção e exploração, através da apresentação dum 
estudo enquadrado na vizinhança envolvente ao projeto e na estrutura 
modal dos concelhos limítrofes; 

 

A equipa de projeto não dispõe de estudos ou elementos técnicos de estudos enquadrados 
na vizinhança envolvente ao projeto e na estrutura modal dos concelhos limítrofes que 
permitam demonstrar e fundamentar a identificação de impactes na mobilidade de 
pessoas e bens durante as fases de construção e exploração. 

 

3.7.8. Concluir a vasta informação mencionada sobre “o recurso a bens e 
serviços locais”, sugere-se que a mesma seja identificada e avaliada como 
um impacte positivo; 

 

No EIA apresentado, no descritor Socioeconomia não existe nenhuma citação 
correspondente a “o recurso a bens e serviços locais”. Tentou-se também que a análise de 
impactes fosse a mais concisa e objetiva possível, pelo que nenhum impacte detém uma 
vasta informação. Desta forma, não nos é possível identificar o pretendido. 

 

3.7.9. Rever as medidas de minimização mencionadas no ponto 5.4.3. do 
Relatório Síntese atendendo a que as mesmas devem ser exequíveis e 
estarem ao alcance do proponente. 

 

Considera-se que, para a fase de construção e exploração, as medidas de minimização 
apresentadas são exequíveis e estão ao alcance do proponente. 

Para a fase de desativação, embora se mantenha o mesmo objetivo e princípio, revê-se a 
medida de minimização proposta, passando a ter a seguinte redação: 

Os aspetos socioeconómicos são aqueles que registarão os impactes mais negativos uma 
vez que a desativação duma infraestrutura desta natureza acarreta consequências nefastas, 
tanto para a população local, como para a economia local e regional. 

Deste modo, aquando da desativação desta infraestrutura, deverá o proponente, 
juntamente com a Câmara Municipal do Alandroal, e em estreita parceria com a Junta de 
Freguesia de Santiago Maior, dentro das suas capacidades, apoiar os trabalhadores 
desempregados através da: 

 Criação de programas de incentivo à contratação destes trabalhadores por 
empresas locais e regionais; 

 Criação de programas de incentivo à criação do próprio emprego para os 
trabalhadores que fiquem em situação de desemprego em áreas de interesse local 
e regional. 

 

 

 

 



3.8. Património cultural 
3.8.1. Esclarecer se: 
o os caminhos de circulação e acessos a obra (caminhos a beneficiar ou 

a criar) e a área de estaleiro foram prospetados; 
o a área representada a cor de laranja, referente ao Espaço Turístico-

Hoteleiro, foi objeto de prospeção. 
 

Na p. 24 do relatório de arqueologia refere-se, como medida de minimização de carácter 
geral, o seguinte: “(…) os locais onde se implantarem os novos caminhos devem ser alvo 
de prospeção prévia e acompanhamento arqueológico”. Tanto quanto pudemos perceber, 
na altura em que realizámos o trabalho de campo, com os dados disponíveis então, os 
veículos da obra circulariam nos caminhos já existentes; apenas em locais onde os 
caminhos existentes irão desaparecer, fruto de contingências inerentes ao projeto, é que 
aparecerão alternativas. O seu reduzido impacto no projeto está salvaguardado com a 
prospeção prévia à construção dos mesmos, conforme se pode confirmar pela medida de 
minimização proposta.  

A área representada a laranja, correspondente ao espaço turístico-hoteleiro, já se encontra 
infraestruturada, com uma habitação, pavilhão de caça e outras dependências. A sua 
envolvente é similar à de outras tantas unidades do género: animais domésticos e 
respetivos abrigos nas imediações; espaços de jardim e lazer, etc. Tanto quanto é do nosso 
conhecimento, não serão realizados trabalhos que impliquem a área do património 
cultural; ainda que assim fosse, a área já apresenta um elevado grau de antropização, 
tornando inútil esse trabalho. 

 

 

3.8.2. Indicar a área ou áreas da mancha de empréstimo e de depósito de 
inertes e esclarecer se as mesmas já foram prospetadas; 

 

No momento em que realizámos a prospeção arqueológica, não era conhecida a 
localização das áreas de mancha de empréstimo e depósito de inertes. Daí termos 
solicitado “ a prospeção prévia de todos os locais que sirvam de mancha de empréstimo 
bem como das áreas que servirão de depósitos de inertes” (p. 24 do relatório). Contudo, 
diz-nos a nossa experiência profissional que, geralmente, as manchas de empréstimo se 
localizam nas áreas de albufeira; se for esse o caso a albufeira foi prospetada, caso 
contrário será prospetada durante a fase de execução e condicionada ao parecer do 
arqueólogo responsável. 

 

 

3.8.3. Relativamente ao setor de Rega Fixa R2 esclarecer se a totalidade 
corresponde à área de vinha e, em caso afirmativo, a que porção 
corresponde a área de expansão referida como tendo sido prospetada; 

 

A área R2 foi prospetada na zona de expansão da vinha, que corresponde a locais onde a 
mesma ainda não se encontra implantada. O único local onde já existe vinha corresponde 
à área a SE, entre o P19 e a estrutura rural existente. 



 

 

3.8.4. Esclarecer/justificar o fato da Carta n.º 16 – Carta de 
Património/Visibilidade não representar o grau de visibilidade de uma 
parte do setor R2; 

 

Tal como esclarecemos previamente, essa área não fez parte do presente projeto, já se 
encontrando plantada com vinha. 

 

 

3.8.5. Esclarecer/justificar se o setor R1 foi prospetado e, em caso afirmativo, 
por que motivo a Carta n.º 16 – Carta de Património/visibilidade não 
representa o grau de visibilidade do mesmo; 

 

A circular de 10 de Setembro de 2004, na p. 5, ponto 2.3, refere o seguinte: “No caso das 
Barragens hidroagrícolas, deverá ser feita prospeção arqueológica seletiva das áreas a 
beneficiar com o regadio”. Foi exatamente desse modo que se procedeu no que diz 
respeito aos setores de rega fixa; prospetou-se o setor R2 e optou-se por não prospetar o 
setor R1. A equipa de arqueologia agiu de acordo com o que se encontra estabelecido. Se 
necessário, a área poderá ser prospetada durante a fase de execução da obra, pelo 
arqueólogo responsável. 

 

 

3.8.6. Indicar, em quadro, a distância das ocorrências patrimoniais às várias 
componentes do projeto em avaliação; 

 

Os elementos que constam do relatório técnico de arqueologia que, voltamos a referir, foi 
aprovado pela DRCAlen e cumpre todos os requisitos solicitados pela entidade de tutela, 
cremos ser suficientes para a análise dos impactes sobre o património cultural. 

 

 

3.8.7. Para as ocorrências patrimoniais n.º 4 e n.º 9 apresentar a distância 
relativamente ao limite exterior das ocorrências (ou ao limite da área de 
dispersão de materiais) às componentes do projeto; 

 

O elemento patrimonial n.º 9 localiza-se a cerca de 6/7 m da área de expansão da vinha, 
embora também tenham sido identificados alguns materiais na encosta onde será 
implantada a vinha; as coordenadas referem-se ao local onde se identificou uma maior 
dispersão de materiais. O elemento patrimonial n.º 4 localiza-se no limite da área a irrigar 
pelo Pivô 1. Contudo, poderão existir movimentações de maquinaria ou instalação de 
condutas que poderão, de alguma forma, afetar o sítio. A sua significância traduz-se na 
sua cronologia recuada e na sua importância dentro do conjunto identificado. 

 

 



3.8.8. Definir as áreas de incidência direta e indireta do projeto; 
 

A circular de 10 de Setembro de 2004 define, no seu ponto 2.3, como áreas de incidência 
direta do projeto, o “local de construção da barragem, a área a inundar (regolfo ou 
albufeira), as estações elevatórias, os corredores de implantação de condutas de rega ou 
de abastecimento público, de linhas aéreas para ligação à rede elétrica e de 
restabelecimento da rede viária devendo ser sistemática nas áreas de implantação de 
componentes do projeto que não apresentem alternativa de localização”. Consideramos 
que os elementos aqui referidos se enquadram no presente projeto. Entendemos que por 
área de incidência indireta do projeto se devam entender os pivôs de rega e as zonas de 
regadio. 

 

 

3.8.9. Apresentar cartografia com a implantação das ocorrências patrimoniais 
identificadas à escala de projeto (i.2000 ou i:5000); 

 

As ocorrências patrimoniais foram apresentadas à escala 1:25000, conforme solicitado na 
alínea j) do ponto 1.1 da circular de 10 de Setembro de 2004. No momento em que 
realizámos os trabalhos de prospeção não existia cartografia à escala 1:2000 ou 1:5000 e 
pensamos que, de momento, também não existe. Recordamos que apenas em fase de 
projeto de execução é necessário apresentar “cartografia do projeto com sinalização das 
ocorrências patrimoniais identificadas, à escala 1:25000 e à escala de projeto (1:5000 ou 
1:2000), conforme a alínea i) do ponto 1.2 da supracitada circular. 

 

 

3.8.10. Apresentar representação cartográfica, com escala, sem redução, das 
condições de visibilidade do solo da totalidade da área de projeto 
efetivamente prospetada. 

 

Mais uma vez consideramos que foi cumprido o determinado na alínea i) do ponto 1.1 da 
circular de 10 de Setembro de 2004, entendendo-se que a cartografia apresentada é 
suficiente para uma boa apreciação do projeto. 

 

 

3.9. Ordenamento do Território 
Apresentar o enquadramento do projeto nos Instrumentos de Gestão Territorial 

(IGT) em vigor, de acordo com o seguinte: 
3.9.1. Apresentar cartografia com a implantação dos projetos constituintes 

do empreendimento, sobre as plantas de ordenamento e condicionantes 
dos respetivos PDM; 

 

Nas Figura 19 e Figura 20 apresentam-se os excertos das cartas de ordenamento do 
território dos concelhos de Alandroal e Reguengos-de-Monsaraz, com o limite da área de 
implantação dos projetos do empreendimento. 



Figura 19. Excerto da Carta de Ordenamento de Alandroal (Extraído do PDM). 

 



Figura 20. Excerto da Carta de Ordenamento de Reguengos (Extraído do PDM). 

 

3.9.2. Apresentar o enquadramento do projeto segundo o PROTA, no que se 
refere à estratégia de ordenamento territorial para a região e/ou 
estratégia sectorial supramunicipal; 

 

O PROTA é um instrumento regional de ordenamento do território que visa a definição 
de uma estratégia regional de desenvolvimento territorial. No caso específico do PROT 

Limite do projeto 



Alentejo os objetivos são claros por um lado pretende uma abertura ao exterior, reforço 
da competitividade, a conservação e a valorização do ambiente e do património natural, 
desenvolvimento sustentável dos espaços rurais e dos recursos naturais, diversificação e 
a qualificação da base económica regional através do desenvolvimento dos sectores 
tradicionais e emergentes com destaque para os sistemas agro-silvo-pastoris e potencial 
turístico.  

A área de projeto localiza-se no subsistema territorial fronteiriço do Alentejo Central e 
abrange áreas de conectividade ecológica. No que respeita as atividades Agro- florestais 
enquadra-se nos sistemas Agro-silvopastoril e agrícola. 

 

 

3.9.3. Quantificar, no que respeita a ocupação de solos da REN, as áreas a 
ocupar por tipologia de sistema envolvido e designando o tipo de 
ocupação (área a inundar, coroamento, etc.); 

 

De acordo com a cartografia da delimitação da REN para os concelhos de Alandroal, de 
acordo com a revisão do PDM publicado no Aviso n.º 12482/2015 de 27 de Outubro, e 
de Reguengos de Monsaraz, aprovada por Despacho (extrato) n.º 9098/2013 de 11 de 
Julho, as áreas de afetação, de acordo com os usos a implementar, estão resumidas na 
Tabela 9 e apresenta-se a respetiva cartografia e das áreas de interceção quer com 
perímetros de rega, área de barragem e espelho de água das albufeiras (Figura 21). 

 

 

Tabela 9. Quadro síntese de áreas de REN afetadas pelo projeto. 

Designação (uso) Concelho Área (m2) 
Espelho de água Alandroal  7483 
Barragem Alandroal 3024 
Regadio Alandroal 71601 
Espelho de água Reguengos de Monsaraz 2177 
Barragem Reguengos de Monsaraz  1132 
Regadio  Reguengos de Monsaraz 54133 
Área total  139550 

 



 

Figura 21. Área de interceção do projeto e a REN. 

3.9.4. Apresentar, relativamente à ocupação de solos da RAN e ao abate de 
espécies protegidas, quer o parecer favorável da Entidade Regional da 
Reserva Agrícola Nacional quer a autorização de abate do Instituto de 
Conservação da Natureza e Florestas 

 

O documento que presentemente se tem remete para uma decisão posterior à emissão por 
parte da APA relativamente ao processo de AIA atualmente em apreciação, conforme 



imagem (Figura 22) retirada do ofício em anexo (ver anexo completo que se junta 
“Promotor_Oficio – Herdade da Rendeira”). 

 

 

Figura 22. Copia da parte do ofício da APA onde se refere que o processo de abate fica 
suspenso até que se receba o resultado da Avaliação de Impacte Ambiental e o respetivo 

licenciamento das infra-estruturas hidráulicas. 

 

4. Reformulação do Resumo Não Técnico 
 

O Resumo Não Técnico devera ser reformulado de modo a ter em consideração e integrar 
os elementos adicionais ao EIA, acima solicitados, e atender ainda aos aspetos que de 
seguida se referem, no sentido de ser facultada a informação que interessa ao público em 
geral: 

• A referência ao projeto terá que ser mais clara. Por exemplo, ao longo do 
documento, nem sempre é claro que uma das barragens se encontra já construída. 

• A cartografia deve fazer referência aos elementos já construídos/implantados e 
aqueles que se prevê realizar. 

O novo RNT devera ter uma data atualizada. 

 

Novo Resumo Não Técnico em Anexo, com as alterações sugeridas. 

 

  



ELEMENTOS ADICIONAIS E CORREÇÕES 

 

Correspondem a alterações surgidas entre a elaboração do EIA e a atualidade, que não 
estavam referenciadas no vosso ofício, mas que foram por nós detetadas. Neste 
subcapítulo “Elementos adicionais” a numeração das tabelas e figuras é a original do 
documento de EIA datado de Julho de 2015. 

 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

 

No que concerne aos recursos hídricos superficiais, em conformidade com a informação 
acrescentada pelo promotor, para fazer face às questões apresentadas pela APA, importa 
referir que, na situação de referência deve considerar-se a existência de 15 pequenas 
barragens, na Herdade da Rendeira, e não catorze conforme anteriormente descrito, em 
conformidade com a Tabela 12 e Figura 21. 

 

Tabela 12. Áreas (A) e perímetros (P) das albufeiras e BH das barragens da Herdade da 
Rendeira. Indicação da cota da soleira dos descarregadores de cheia e sua localização. 

Designação 
Albufeira Bacia hidrográfica Cota da 

soleira (m) 

Localização 

A (m) P (m) A (m) P (m) M P 

Rd 2 5.610 416 123.915 1.407 242 260.890 172.887 

Rd 3 3.100 268 99.878 1.304 255 260.327 172.839 

Rd 5 5.640 361 203.172 2.068 256 259.232 173.139 

Rd 6 2.566 229 153.203 1.749 256 259.528 173.227 

Rd 8 5.799 449 402.000 2.930 238 261.506 173.270 

Rd 9 12.102 506 400.613 2.550 257 259.310 172.868 

Rd 13 4.531 304 120.151 1.328 227 262.115 174.039 

Rd 15 2.202 197 88.513 1.308 238 259.281 171.372 

Rd 17 3.703 300 65.090 1.202 261 258.999 172.237 

Rd 18 51.386 1.360 903.833 4.618 236 259.956 171.333 

Rd 23 3.310 266 187.154 2.015 219 260.342 170.515 

Rd 25 8.198 397 476.542 3.074 214 261.118 170.914 

Rd 26 7.108 403 762.869 3.733 232 261.530 171.139 

Rd 28 5.306 378 431.879 2.680 230 261.794 172.250 

Eucaliptos 5.275 461 578.883 3.640 220 260.705 169.787 

 



 

Figura 21. Representação da rede de drenagem, das barragens existentes na Herdade da 
Rendeira e respectivas BH. 

Em consonância com o anteriormente referido, devem ser considerados os pontos de 
amostragem para monitorização da qualidade da água, na fase de construção, os 
constantes da Tabela 69, conforme Figura 65. 

Tabela 69. Localização dos pontos de amostragem na fase de construção.  

Ponto de Amostragem 
Localização 

M P 
1 260.413 172.619 
2 261.003 172.611 
3 260.392 170.346 
4 260.633 169.671 
5 262.238 173.875 

 

 



 

Figura 65. Localização dos pontos de amostragem propostos para a fase de construção



Os pontos de amostragem para monitorização da qualidade da água, na fase de exploração, são os 
constantes da Tabela 70, conforme Figura 66. 

Tabela 70. Localização dos pontos de amostragem na fase de exploração.  

Ponto de Amostragem 
Localização 

M P 
1 260.413 172.619 
2 261.116 172.631 
3 260.195 170.411 
4 260.714 169.760 
5 262.238 173.875 

 

 

 

Figura 66. Localização dos pontos de amostragem propostos para a fase de exploração. 

  



FAUNA 

 

A paginação que se segue é referenciada ao original do EIA de Julho de 2015. Os seguintes 
parágrafos são substituídos por estes. 

 

(p. 230, final da pág) 4.4.3.1.2.2.5. Ações Comuns 

As acessibilidades internas se mantiverem caraterísticas semelhantes às atuais, não são por si só 
geradoras de efeito barreira. No entanto, numa ótica de preservação da biodiversidade, fator que 
apresenta vantagens claras num enquadramento de agroturismo, não se deve intensificar a rede 
viária. 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. 

 

(p. 322, último parágrafo da pág) 11.3.3. FAUNA 

O projeto nas condições atuais apresenta alguns impactes extremamente negativos e significativos 
para a fauna, como seja a afetação de áreas de estepárias e da ribeira do Azevel, que deveriam ser 
revistos. A criação de caminhos e a implementação de vedações, fragmentando a área de estepária, 
poderá ser evitável, com alteração da localização dos mesmos. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

ANEXO A – Dados relativos às projeções 2012-2060 para a população residente, o saldo 
migratório e o índice de envelhecimento no Alentejo 

 

ANEXO B – Dados relativos ao desemprego mensal registado nos concelhos de Alandroal e 
Reguengos de Monsaraz 

 

 

  



ANEXO A – Dados relativos às projeções 2012-2060 para a população residente, o saldo 
migratório e o índice de envelhecimento no Alentejo (dados do Instituto Nacional de estatística, 

INE. 

Projeções 2012-2060 

Período de 
referência 
dos dados 

Local de 
residência  

Cenário 
População 
residente 

Saldo 
migratório  

Índice de 
envelhecimento  

N.º N.º N.º 

2060 Alentejo Central 536.737 976 325 
2059 Alentejo Central 540.957 974 327 
2058 Alentejo Central 545.212 972 328,8 
2057 Alentejo Central 549.499 970 329,6 
2056 Alentejo Central 553.811 968 330,2 
2055 Alentejo Central 558.149 966 330,4 
2054 Alentejo Central 562.517 964 330,4 
2053 Alentejo Central 566.879 962 330,1 
2052 Alentejo Central 571.238 960 329,5 
2051 Alentejo Central 575.584 958 328,9 
2050 Alentejo Central 579.912 956 328,1 
2049 Alentejo Central 584.198 953 327,2 
2048 Alentejo Central 588.445 951 325,5 
2047 Alentejo Central 592.637 949 323,8 
2046 Alentejo Central 596.758 947 321,7 
2045 Alentejo Central 600.809 944 319,7 
2044 Alentejo Central 604.797 942 317,2 
2043 Alentejo Central 608.705 940 315 
2042 Alentejo Central 612.557 937 312,7 
2041 Alentejo Central 616.310 935 308,8 
2040 Alentejo Central 620.016 932 304,9 
2039 Alentejo Central 623.657 930 301,4 
2038 Alentejo Central 627.262 927 298,2 
2037 Alentejo Central 630.813 925 295,5 
2036 Alentejo Central 634.344 922 293 
2035 Alentejo Central 637.869 919 290,5 
2034 Alentejo Central 641.388 869 287,8 
2033 Alentejo Central 644.976 816 285,3 
2032 Alentejo Central 648.659 761 282,5 
2031 Alentejo Central 652.433 702 279,3 
2030 Alentejo Central 656.339 641 275,5 
2029 Alentejo Central 660.359 576 271,5 
2028 Alentejo Central 664.535 507 266,8 
2027 Alentejo Central 668.854 433 261,8 
2026 Alentejo Central 673.316 355 254,7 
2025 Alentejo Central 677.929 271 247,6 
2024 Alentejo Central 682.676 181 240,2 



Projeções 2012-2060 

Período de 
referência 
dos dados 

Local de 
residência  

Cenário 
População 
residente 

Saldo 
migratório  

Índice de 
envelhecimento  

N.º N.º N.º 

2023 Alentejo Central 687.550 83 234,4 
2022 Alentejo Central 692.548 -23 227,7 
2021 Alentejo Central 697.646 -139 222,3 
2020 Alentejo Central 702.831 -269 217,1 
2019 Alentejo Central 708.114 -413 210,9 
2018 Alentejo Central 713.476 -576 205,2 
2017 Alentejo Central 718.926 -764 200,2 
2016 Alentejo Central 724.458 -986 195,3 
2015 Alentejo Central 730.135 -1 257 190,8 

 

 



ANEXO B – Dados relativos ao desemprego mensal registado nos concelhos de Alandroal e Reguengos de Monsaraz (dados do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional, IEFP). 

Estatísticas Mensais por Concelho do Desemprego Registado - Instituto de Emprego e Formação Profissional Média 
Anual Data Jan-09 Fev-09 Mar-09 Abr-09 Mai-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Set-09 Out-09 Nov-09 Dez-09 

Alandroal 219 215 252 239 225 244 254 212 251 284 248 247 241 

Reguengos de Monsaraz 545 539 575 640 638 650 687 671 762 703 634 602 637 

Data Jan-10 Fev-10 Mar-10 Abr-10 Mai-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Set-10 Out-10 Nov-10 Dez-10   

Alandroal 273 273 359 350 317 321 339 333 280 311 326 303 315 

Reguengos de Monsaraz 711 672 681 714 628 710 661 645 609 670 628 601 661 

Data Jan-11 Fev-11 Mar-11 Abr-11 Mai-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Set-11 Out-11 Nov-11 Dez-11   

Alandroal 296 292 318 320 280 276 271 261 314 324 331 317 300 

Reguengos de Monsaraz 572 573 593 555 546 531 507 463 548 580 584 603 555 

Data Jan-12 Fev-12 Mar-12 Abr-12 Mai-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Set-12 Out-12 Nov-12 Dez-12   

Alandroal 330 329 346 359 337 323 343 349 362 415 395 413 358 

Reguengos de Monsaraz 610 645 691 664 647 675 685 720 686 712 733 729 683 

Data Jan-13 Fev-13 Mar-13 Abr-13 Mai-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Set-13 Out-13 Nov-13 Dez-13   

Alandroal 407 439 403 402 364 290 328 293 267 290 278 302 339 

Reguengos de Monsaraz 729 774 857 833 830 810 883 875 825 860 824 819 827 

Data Jan-14 Fev-14 Mar-14 Abr-14 Mai-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Set-14 Out-14 Nov-14 Dez-14   

Alandroal 336 341 358 304 241 285 319 293 298 298 281 287 303 

Reguengos de Monsaraz 782 738 738 751 690 723 684 653 728 736 619 589 703 

Data Jan-15 Fev-15 Mar-15 Abr-15 Mai-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Out-15 Nov-15 Dez-15   

Alandroal 270 280 257 264 261 251 285 266 275 299 298 334 278 

Reguengos de Monsaraz 598 642 694 703 666 672 613 613 675 705 669 595 654 

Data Jan-16 Fev-16 Mar-16 Abr-16 Mai-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16 Out-16 Nov-16 Dez-16   

Alandroal 319 343 360 332 314 257 216 212 216 249 267 Ind. 280 

Reguengos de Monsaraz 637 687 740 749 725 677 659 648 648 645 607 Ind. 675 
 


