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NOTA INTRODUTÓRIA

No presente documento apresentam-se os Elementos Adicionais para efeitos de Conformidade Ambiental do Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega, em fase de Projeto de
Execução, objeto do Processo de AIA n.º 2976, cujo proponente é a EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas
do Alqueva, SA., com o objetivo de dar resposta às solicitações da Agência Portuguesa do Ambiente, enquanto Autoridade
de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), expressas no Ofício com a Ref.ª S059205-201710-DAIA.DAP em anexo (Anexo
I).
1. ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
A. ASPETOS GERAIS E DO PROJETO
1.

Explicitar qual a documentação a que o ElA se refere, quando menciona na pág. 1-3 que:

“O projeto em avaliação foi objeto de um estudo interno da EDIA, que implicou algum trabalho de reconhecimento de campo
e estudos de pré-dimensionamento e de índole ambiental e patrimonial o qual originou, inclusivamente, a produção de
documentação que foi entregue à Agência Portuguesa do Ambiente {APA, I.P.) e à Direção Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural (DGADR)”.
A documentação a que o EIA se refere foi remetida à Agência Portuguesa do Ambiente (APA, I.P.) ao abrigo da
correspondência Ref.ª 005487/CA/DEAP/DPEB/BJ/2013, de 30/09/2013 da EDIA e à Direção Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural (DGADR), ao abrigo da correspondência Ref.ª 5488/CA/DEAP/DPEB/BJ/2013, de 30/09/2013,
também da EDIA. Em anexo (Anexo II), encontra-se cópia da referida correspondência.
2.

Considerando que o ElA identifica que (p. 2-10):

“De acordo com a análise realizada, a principal condicionante ao desenvolvimento do projeto prende-se com o corredor
reservado para o IC33, Itinerário Complementar previsto no Plano Rodoviário Nacional (PRN), de acordo com a Declaração
nº 205/211 publicada no DR 2a Série nº 153, de 10 de agosto de 2011.
A análise realizada permitiu concluir que o traçado do corredor do IC33 (previsto no PRN) se encontra reservado na
cartografia de condicionantes dos PDM de Alvito, Viana do Alentejo e Évora, de acordo com o aprovado e publicado no DR
2.a Série nº 153 de 10 de agosto de 2011 e, embora o projeto em avaliação não interfira com esse corredor nos concelhos
de Alvito e Évora, o mesmo não se passa no concelho de Viana do Alentejo, em que não só grande parte da área a
beneficiar, mas também as infraestruturas de adução, interferem com esta servidão rodoviária.
Atendendo a que, embora conste da rede rodoviária prevista no PRN, não houve desenvolvimentos posteriores à elaboração
do Estudo Prévio do IC33, foi consultada a Infraestruturas de Portugal S.A. (Gestão Regional de Évora e Portalegre), no
sentido de obter um ponto de situação relativamente às infraestruturas rodo e ferroviárias que se encontram sob sua
jurisdição e situações a ter em consideração no desenvolvimento do projeto.
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De acordo com a correspondência anexa (Anexo I do Volume III), mantém-se reservado o corredor do traçado do IC33,
embora não se encontre prevista, de momento, a sua materialização.
Com base na análise realizada, considerou-se que a zona de maior conflito ocorre na zona de implantação do Nó de ligação
previsto entre o IC33 e a EN257, onde se desenvolve o traçado das condutas gravíticas, a montante e a jusante da EN257.
Por esta razão, previamente à elaboração do Projeto de Execução, foi colocada à consideração da EDIA a possibilidade de
avaliar a viabilidade de proceder a ajustes da solução estudada na anterior fase de Estudo Prévio, no traçado da parte final
da rede autora principal e no início das condutas da rede de rega C3, C4 e C4.1, solução que foi adotada e transmitida à
Infraestruturas de Portugal, S.A. (Gestão Regional de Évora e Portalegre)”.
Deve ser:
i) Transmitida qual apreciação da Infraestruturas de Portugal sobre a solução adotada no projeto de execução de ajuste
no traçado da parte final da rede autora principal e no início das condutas da rede de rega C3, C4 e C4.1;
ii) Explicitado como se prevê assegurar a compatibilização da realização da prática de regadio, possibilitada pela
instalação da rede de rega, considerando a possibilidade de concretização do IC33 (uma vez que, de acordo com o
legalmente definido, mantém-se reservado o corredor do respetivo traçado).
A Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) reitera a informação apresentada preliminarmente, referindo que, no que se refere à
instalação de condutas, face à interferência destas com as vias da rede rodoviária, torna-se necessária a apresentação dos
projetos de pormenor dos atravessamentos (a desenvolver pela entidade executante, após adjudicação da empreitada) a
aprovar pela IP, sendo que a sua materialização carece igualmente da sua autorização.
A correspondência mantida entre a COBA, S.A. e a IP, S.A., encontra-se em anexo ao presente aditamento (Anexo III).
No que se refere à compatibilização da realização da prática de regadio, possibilitada pela instalação da rede de rega,
considerando a possibilidade de concretização do IC33, há a referir o seguinte:
1.

O IC33, Itinerário Complementar previsto no Plano Rodoviário Nacional (PRN2000), publicado pelo Decreto-Lei nº
222/098, de 17 de julho, retificado pela Declaração de Retificação nº 19-D/98, de 31 de outubro e alterado pela Lei nº
98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei nº 182/2003, de 16 de agosto, foi objeto de um Estudo Prévio (IC33 – Grândola
(A2) / Évora (IP2)), do qual resultou um corredor aprovado ao abrigo da Declaração nº 205/2011, de 10 de agosto (2ª
série), sob a responsabilidade direta da IP;

2.

De acordo com a informação prestada pela IP (ver correspondência anexa, não existe, de momento, perspetiva para a
sua materialização, pese embora dever-se atender ao corredor reservado ao abrigo da legislação em vigor,
nomeadamente ao Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), em particular ao que se encontra
previsto no Artigo 32º (Zonas de servidão non aedificandi). De acordo também com o anteriormente referido, torna-se
necessária a sujeição dos projetos de pormenor dos atravessamentos à aprovação da IP, sendo que a sua
materialização carece igualmente da sua autorização. Refira-se que, ainda de acordo com a correspondência em
anexo, a IP remete para uma fase mais adiantada a análise da compatibilização do projeto com as condicionantes
associadas à rede rodoviária sob sua jurisdição;
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3.

De acordo com o enquadramento legal definido, ficam sujeitas a autorização da administração rodoviária (IP, S.A.), “as
operações urbanísticas de edificação, construção, transformação, ocupação e uso do solo e dos bens compreendidos
na zona de servidão”, razão pela qual a IP foi consultada já na fase de Projeto de Execução do Circuito Hidráulico de
Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega, no sentido de compatibilizar adequadamente as infraestruturas previstas
no âmbito deste projeto com a zona de servidão non aedificandi estabelecida;

4.

Ainda de acordo com o previsto no Artigo 32º (Zonas de servidão non aedificandi) do EERRN, até á aprovação da
respetiva planta parcelar, a zona de servidão non aedificandi é definida por uma faixa de 200 m para cada lado do eixo
da estrada, e por um círculo de 650 m de raio centrado em cada nó de ligação. Contudo, após a publicação do ato
declarativo de utilidade pública dos prédios e da respetiva planta parcelar, as zonas de servidão non aedificandi das
novas estradas, no caso dos IC apresentam um limite de 35 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de
15 m da zona da estrada.

Tal significa que no âmbito da elaboração do Projeto de Execução do IC33 – Grândola (A2) / Évora (IP2), haverá a
possibilidade de compatibilizar o traçado definitivo da estrada com a ocupação prevista /existente à data, a qual decorrerá
do projeto do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega, assumindo que será significativamente
menor a faixa da zona de servidão non aedificandi a estabelecer futuramente e, consequentemente;
5.

Por outro lado, deverá atender-se a que a servidão estabelecida ao abrigo da Declaração nº 205/2011, de 10 de agosto
(2ª série), de acordo com os pontos 5 e 6 do Artigo 32º do EERRN caducará em abril de 2020 (dado que o estudo
prévio do IC33 foi aprovado antes da entrada em vigor do EERRN, a contagem do prazo de cinco anos para caducidade
da servidão é contada a partir da data da entrada em vigor do EERRN, ou seja, abril de 2015). O Instituto de Mobilidade
e transportes (IMT, I.P.) poderá, com a antecedência mínima de um ano do termo, prorrogar este prazo, por uma única
vez e por igual período, desde que devidamente fundamentada a prorrogação e mediante o pagamento de justa
indemnização, o que significa que, até abril de 2019, o pedido de prorrogação deverá ser feito.

6.

Quanto à prática de regadio relembra-se que, conforme redação do EERRN, qualquer alteração aos usos do solo na
zona de servidão carece de autorização da IP e, por inerência, também a conversão para regadio. Assim, aquando da
entrada em exploração, os beneficiários deverão solicitar à administração rodoviária a devida autorização para
implantação da rede terciária e prática das culturas de regadio relacionadas. Caso a concretização do IC33 implique a
afetação de benfeitorias entretanto autorizadas pela IP, os beneficiários deverão ser compensados na justa medida
pelas perdas verificadas. Crê-se que, em termos de culturas anuais (e.g. cereais, hortícolas, pastagens) não haverá
impedimento por parte da IP à conversão – atendendo ao ciclo curto das culturas e facilidade na desmobilização dos
equipamentos de rega. No entanto, na eventualidade da IP não autorizar a prática de regadio (nomeadamente a
instalação de culturas permanentes), recorda-se que a faixa de servidão é temporária, podendo encontrar-se extinta à
altura da entrada em exploração do perímetro de rega (prevista para 2021) – ou porque a sua validade caducou (em
2020) e o projeto não será executado, ou porque o IC33 passou a projeto de execução, com aprovação da respetiva
planta parcelar, e a zona non aedificandi reduziu de 200m para 35m a cada lado do eixo da estrada. Existindo ainda a
possibilidade de pedido de prorrogação da servidão por mais 5 anos, recorda-se que o mesmo deverá ser devidamente
fundamentado e que a respetiva aprovação deverá levar em consideração a infraestruturação do perímetro de rega,
que estará a decorrer à altura da instrução/análise do pedido (2019-2020).

40278-EA-0100-ME40278-EA-0100-MECIRCUITO HIDRÁULICO DE VIANA DO ALENTEJO E RESPETIVO BLOCO DE REGA
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
ADITAMENTO

3

3. O ElA identifica as infraestruturas hidráulicas do EFMA existentes e que serão afetas ao presente projeto, bem
como a representação do perímetro de rega de Vale do Gaio.
No entanto, deverá ser efetuado o necessário enquadramento e descrição dos antecedentes em termos de
procedimentos de AIA realizados, considerando a origem de água do presente projeto e a respetiva envolvente em
termos de perímetros de rega.
O projeto do Circuito Hidráulico de Vale do Gaio, a partir do qual deriva o Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo,
abrange áreas dos distritos de Beja (concelho de Alvito) e de Setúbal (concelho de Alcácer do Sal) e consiste num
conjunto de infraestruturas hidráulicas que tem por objetivo o transporte e armazenamento de água – a saber: o adutor
de Vale do Gaio (troços 1, 2 e 3), com cerca de 15,9 km, e os reservatórios da Baronia e de Barras. Este projeto inclui
ainda a Estação Elevatória da Baronia, cujos grupos de bombagem serão parcialmente aproveitados para coadjuvar a
elevação de caudais ao reservatório de S. Miguel. O Circuito Hidráulico de Vale do Gaio deflete do Circuito Hidráulico
de Adução à Barragem de Odivelas (AIA 1573), o qual tem como origem de água a Albufeira de Alvito, com reforço de
Alqueva.
A água armazenada nos reservatórios de Baronia e Barras permite a beneficiação de c.a. 6770 ha por regadio, dos
seis Blocos de Rega de Vale do Gaio (AIA 2283): Torrão, Barras, Baronia Baixo, Baronia Alto, Alvito Alto e Alvito Baixo,
parte deles abastecidos em pressão a partir da EE da Baronia, e os outros beneficiados graviticamente a partir dos
dois reservatórios aludidos.
O último troço deste circuito hidráulico, com 3,4 km de extensão, permite ainda o reforço à albufeira de Vale do Gaio
(cf. Projeto Adutor de Vale do Gaio (4º Troço) – AIA 2446).
O projeto do Circuito Hidráulico de Vale do Gaio foi objeto de processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA2116),
de que resultou, a 29 de janeiro de 2010, a emissão da respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável
condicionada. A semelhança, também todos os outros projetos supra referidos, sendo subsidiários ou complementares
a este, obtiveram parecer favorável condicionado.
O Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo terá como origem de água o reservatório da Baronia. A tomada de água
existente neste reservatório já abastece 3 dos Blocos de Rega de Vale do Gaio: por meio da Estação Elevatória da
Baronia, implantada a jusante deste reservatório, são abastecidos em pressão os blocos de Alvito Alto e Baronia Alto,
sendo o bloco Alvito Baixo beneficiado graviticamente.
Uma vez que a tomada de água do reservatório da Baronia foi dimensionada para um caudal de 2,20 m3/s, valor
superior ao caudal atualmente necessário para os blocos de rega de Baronia Alto e Alvito Alto, que é de 1,66 m3/s,
existe uma folga da ordem dos 0,5 m3/s, caudal que será utilizado para o fornecimento de água ao Circuito Hidráulico
de Viana do Alentejo, permitindo reduzir custos na infraestruturação do mesmo.
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4. Deverá ser completada a descrição das infraestruturas de rega privadas existentes, verificando-se que a
informação apresentada (capítulo 3.2.1.2) não refere a existência da barragem do Marnel, contígua à área do
bloco de rega
A barragem do Marnel, situada na propriedade designada por “Herdade do Marnel e Outeiro do Xarrama”, localiza-se
a SSE da povoação de S. Brás do Regedouro, na Freguesia de Nossa Senhora da Tourega, concelho e distrito de
Évora.
Apesar de o projeto do Circuito Hidráulico abranger uma pequena área da União das freguesias de Nossa Senhora da
Tourega e Nossa Senhora da Guadalupe, no concelho de Évora, a Barragem do Marnel não se encontra na área de
influência direta do projeto, embora se insira no espaço físico até onde se fazem sentir os seus efeitos.
Efetivamente, no que se refere às infraestruturas de rega privadas existentes e, em particular no caso da barragem do
Marnel, a qual se situa na área de montante do projeto em avaliação, a área de estudo considerada centrou-se em
toda a área do bloco de rega e infraestruturas associadas, acrescida de uma área adicional de 200 metros à área de
projeto. Por lapso, a barragem do Marnel e respetiva albufeira não foram representadas nas Peças Desenhadas do
EIA, pelo que se procedeu, no âmbito do presente Aditamento ao EIA, à reformulação do Desenho 40278-EA-0200DE003, no sentido de contemplar a sua representação (ver Anexo IV).
Pelos motivos apontados, a barragem do Marnel não é referida na descrição das infraestruturas de rega privadas
existentes.
5. Tem-se conhecimento de pretensão de reforço de aproveitamentos hidroagrícolas privados a partir do circuito
hidráulico em análise ou de conversão cultural de sequeiro para regadio em explorações agrícolas próximas, mas
não incluídas na presente cartografia do bloco de rega.
Neste contexto, deverá ser apresentado o devido esclarecimento sobre as condicionantes a nível ambiental,
patrimonial ou outras razões que justifiquem a configuração da presente proposta de unidades terciárias de regas,
de forma a serem mantidos os respetivos limites num horizonte temporal de médio prazo e que não sejam
casuisticamente constituídas novas áreas de regadio a título precário na periferia deste bloco de rega, sem
qualquer obrigação de procedimento de AIA nos termos da legislação em vigor.
As dotações de caudais previstas para rega da área a beneficiar pelo Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo foram
determinadas em função da área delimitada para o perímetro e ajustadas segundo as expectativas dos futuros
beneficiários, auscultados em sede de consulta pública do projeto.
Os pedidos para beneficiação, do conhecimento da EDIA, cujas áreas não tenham sido incluídas no perímetro em
estudo, foram desconsiderados a priori em virtude de condicionantes técnicas, ambientais, patrimoniais ou de
ordenamento do território eventualmente verificadas (e.g. cota do terreno, áreas de montado, ZPE).
Atendendo a que o próprio dimensionamento das infraestruturas foi calculado com base nas folgas de volume do
Circuito Hidráulico de Vale do Gaio, do qual deriva, o projeto em análise dificilmente terá capacidade de se estender a
outras áreas para além das previstas.
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Assim, não se perspetiva a possibilidade de se vir a reforçar outros aproveitamentos hidroagrícolas privados a partir
do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo.
Mais de refere que a beneficiação a título precário de áreas não incluídas nos perímetros de rega do EFMA não é
definida descriteriosamente. Para além da disponibilidade de volumes para abastecimento, tem vindo a ser também
verificada a existência de condicionantes ambientais, patrimoniais e de ordenamento, sendo que, não raras vezes, os
pedidos rececionados são indeferidos por se considerar não haver possibilidade de compatibilização com as restrições
identificadas.
6. Atendendo a que os projetos do EFMA da 1ª fase foram objeto de avaliação ambiental estratégica, onde foi
verificada a existência de fatores críticos de decisão, tendo sido identificados impactes negativos e conflitos,
deverá ser ponderado de que forma o projeto em avaliação, que constitui uma ampliação do existente, vai contribuir
estratégica e cumulativamente para os aspetos referidos anteriormente e identificados nos documentos
estratégicos da 1ª fase.
Admitindo que as “avaliações ambientais estratégicas para os projetos do EFMA da 1ª fase” a que se refere a Comissão
de Avaliação (CA) são as relatadas no estudo “Avaliação Ambiental Estratégica dos novos investimentos EFMA
relativos à Rede Secundária de Rega, no âmbito do INALENTEJO” (IST, 2013), procede-se à reflexão solicitada tendo
por base as considerações deste documento.
No âmbito do estudo em referência foram identificados os seguintes cinco fatores críticos de decisão:
1. “Água e recursos hídricos, nomeadamente, a qualidade e quantidade (incluindo secas) dos recursos hídricos.
2. Solos, a salinização, alcalinização, saturação hídrica e erosão dos solos.
3. Biodiversidade e serviços dos ecossistemas, nomeadamente, a biodiversidade, a conservação da natureza e a
manutenção de serviços de ecossistemas.
4. Património arquitetónico, arqueológico e etnográfico.
5. Desenvolvimento humano, nomeadamente, a criação e dinamização de emprego e diversificação da economia
agrícola”.
Em torno destes fatores de avaliação traçaram-se diferentes cenários evolutivos, com e sem infraestruturação de regadio,
de acordo com os seguintes pressupostos (IST, 2013):
1. “Cenário 1: evolução da situação sem projetos onde existe a manutenção das atividades agrícolas existentes e,
com o tempo, devido a fatores económicos, alterações climáticas, desertificação dos solos, entre outros, existirá
uma perda de competitividade das culturas em sequeiro. Deste modo ocorrerá um abandono da atividade agrícola
ou a conversão dos terrenos agrícolas em sequeiro para pastagens naturais e prados anuais.
2. Cenário 2: Dada a potencial redução de competitividade de culturas em sequeiro, pode ocorrer um aumento do
regadio privado, levando à proliferação de novas origens de água (incluindo a captação de água nas albufeiras do
EFMA já construídas ou novas captações subterrâneas, mediante autorização), e portanto, ocorrerá um cenário
mais desordenado do que o cenário com projeto, mas com um aumento da produção em regadio.
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3. Cenário 3: cenário correspondente à evolução com projeto.”
Como corolário da avaliação estratégica efetuada, com base nestes três cenários, resultaram as seguintes principais
conclusões (IST, 2013):
“No que respeita ao fator de avaliação correspondente à água e recursos hídricos, a situação com projeto, pela
disponibilização das águas das albufeiras a uma área maior que apenas os terrenos circundantes destas (que seria
o caso do cenário 2), permitirá que uma maior área beneficie deste aumento de água disponível e a consequente
redução do consumo de águas subterrâneas (que aumentaria no cenário 2). Como impactes negativos, a
implementação dos projetos trará, inevitavelmente, um aumento do consumo de água para rega em termos
absolutos devido ao aumento da produção agrícola. A promoção (quer nos Estudos de Impacte Ambiental - EIA,
quer nas Declarações de Impacte Ambiental - DIA dos vários projetos) de sistemas de rega gota-a-gota e com
“faixas” permitirá que cerca de 73% dos terrenos utilizarão os sistemas de rega mais eficientes disponíveis, o que,
não seria garantido com o cenário 2. O controlo, por parte das autoridades, dos volumes captados e utilizados e da
qualidade de água também será maior na situação com projeto.
A nível da qualidade da água superficial, será de esperar que esta seja mais degradada no cenário com projeto do
que no cenário 1, no entanto, para áreas regadas equivalentes, esta será melhor do que no cenário 2 uma vez que
na situação com projeto são impostas já várias medidas que permitem a redução da carga poluente, como o uso
eficiente da água, redes de drenagem, entre outros. No que respeita às águas subterrâneas, a carga poluente nos
aquíferos será maior na situação com projeto uma vez que o cenário 1 considera uma redução gradual da atividade
agrícola, e desta forma, reduzindo a carga poluente associada a este cenário.
No que respeita ao fator de avaliação correspondente aos solos, a irrigação pode vir a permitir um aumento de
matéria orgânica no solo e, portanto, uma redução da desertificação, embora dependendo de como esta seja feita.
Assim, tanto o cenário 2 como a evolução com projeto se apresentam como potencialmente mais favoráveis do que
a evolução sem projeto no cenário 1. A vantagem do cenário 3 face ao cenário 2 reside no facto de se
implementarem sistemas de drenagem e se sugerirem diversas medidas (presentes nos EIA e nas DIA) referentes
ao tipo de rega e uso de fertilizantes e pesticidas que irão permitir minimizar estes riscos de degradação dos solos.
A questão da qualidade da água usada para rega está também ela ligada à salinização/alcalinização dos solos.
Ressalva-se ainda importância de garantir que a água de rega seja de boa qualidade (que não acontece em todos
os casos). Ressalva-se também a necessidade de considerar formas adicionais de aumentar e conservar a matéria
orgânica no solo por forma a potenciar um impacte já ele positivo dos projetos.
No que respeita ao fator de avaliação correspondente à biodiversidade e serviços dos ecossistemas, a análise
agregada às áreas abrangidas (…) permite observar um efeito cumulativo muito sério no que respeita ao impacte
negativo sobre a avifauna estepária (…). De acordo com os EIA este impacte será negativo, direto, de magnitude
elevada, certo, reversível, permanente (no caso da substituição de culturas anuais de sequeiro por olivais de
regadio) ou temporário (no caso da substituição por culturas anuais de regadio que poderão intercalar com culturas
anuais de sequeiro), imediato, não mitigável e significativo.
No que respeita ao fator de avaliação correspondente ao património, os EIA das referidas operações concluem que,
apesar do valor patrimonial dos locais identificados com impacte direto e indireto, não existem motivos para
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inviabilizar as operações de rega, desde que sejam cumpridas as medidas mitigadoras preconizadas nestes e nas
DIA, bem como as ações de divulgação do conhecimento gerado pelo acompanhamento arqueológico das
obras.(…) A EDIA tem já efetuado diversas atividades de promoção do conhecimento local gerado e
disponibilização de informação. A presente AAE não pode deixar de reforçar a importância destas atividades,
recomendando que estas sejam continuadas. (…) A realização dos EIA e dos projetos permitiu a identificação de
várias ocorrências arqueológicas não previamente identificadas, e que sem a realização dos respetivos estudos e
obras, estes não iriam, para já, ser identificados. Este fator é um contributo positivo a nível de conhecimento gerado
(…).
No que respeita ao fator de avaliação correspondente ao desenvolvimento humano, a manterem-se os cenários
previstos para a evolução dos usos de solo, a situação com projeto apresenta-se com uma resiliência maior ou
igual à situação sem projeto, sendo por isso preferível. É importante salientar que estas conclusões se baseiam em
cenários sobre as escolhas dos agricultores no que respeita aos usos de solo. Há a necessidade de garantir que
os blocos de rega não irão contribuir para uma especialização excessiva da agricultura na região, nomeadamente
no olival. A manterem-se os cenários previstos para a evolução dos usos de solo, a situação com projeto apresenta
ainda alguma geração de emprego face à situação sem projeto, onde se projeta um decréscimo de emprego total
na agricultura (por via da extensificação e do abandono) (…)”.
Atendendo às considerações supra transcritas, a AAE sintetiza os impactes decorrentes da implementação dos Blocos
de Rega do EFMA conforme segue (Quadro 1):
Quadro 1 - Sumário da Avaliação Ambiental Estratégica
Fatores críticos

Efeito

Quantidade

Positivo em termos de:
regularização de água disponível inter-anual;
maior eficiência do consumo de água;
redução de consumo de águas subterrâneas

Qualidade

Negativo por comparação com o cenário 1, mas
positivo por comparação com o cenário 2

Erosão e desertificação

Neutro a positivo

Salinização e alcalinização

Negativo a neutro

Água e recursos hídricos

Solos

Biodiversidade e serviços dos ecossistemas

Negativo

Património

Negativo (mas não significativo) a neutro

Desenvolvimento humano

Diversidade economia

Neutro a positivo

Emprego

Neutro a positivo

Fonte: adaptado de IST, 2013

Em termos latos, a avaliação ambiental do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega revêse, globalmente, nas conclusões extraídas da AAE, assim contribuindo, cumulativamente, para os efeitos descritos,
não só nos aspetos negativos, mas também nos positivos. Outros há onde, pelas características intrínsecas do
território, os impactes potencialmente gerados não se consideram significativos, pelo que o projeto não altera
sensivelmente a condição pré-existente (ou expectável, conforme AAE). No cômputo dos fatores críticos
8
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considerados, e de acordo com o exposto em resposta ao comentário do ponto B.1.4. (i.e. análise dos impactes
cumulativos), no caso dos descritores Solos, Recursos Hídricos e Património, a significância dos impactes
identificados no EIA é, exceção feita aos aspetos ecológicos, inferior à descrita na AAE, dado que:
- Relativamente aos Recursos Hídricos, a área de estudo situa-se numa zona de reduzida produtividade
hidrogeológica e apresenta, maioritariamente, uma vulnerabilidade intermédia à poluição. Por outro lado, já se
regista atualmente uma degradação, ainda que pontual, do estado das massas de água superficiais.
- Embora se registe a presença de alguns solos alcalinizados-salinos ou com risco de alcalinização, em
percentagem bastante reduzida, localizados sobretudo no concelho de Viana do Alentejo, atendendo às
condições pedológicas, a área a beneficiar apresenta muito baixo a moderado grau de erosão do solo e,
globalmente, solos sem problemas estruturais ou de toxicidade para as culturas
- Quanto à Biodiversidade e Ecossistemas, embora o Bloco de Viana do Alentejo tenha sido delimitado de forma
a que não se verificasse qualquer afetação do território afeto à ZPE de Évora, zona classificada por constituir um
importante local de abrigo para as aves estepárias, nomeadamente a abetarda e o sisão, estas espécies serão
afetadas pela exploração do bloco, uma vez que são as que mais estreitamente dependem dos usos agrícolas
tradicionais (culturas anuais de sequeiro com rotação e pousio).
Assim, os impactes potencialmente mais significativos identificados para a exploração do Bloco de Rega de Viana
do Alentejo, quanto à biodiversidade e ecossistemas, resultam da conversão dos sistemas de sequeiro para
regadio, principalmente no caso do biótopo “culturas anuais de sequeiro”, o qual, tradicionalmente, constitui local
de alimentação e nidificação para espécies estepárias de elevado valor conservacionista.
Por seu lado, os Blocos de Rega de Vale do Gaio, encontram-se também próximo do SIC Alvito/Cuba (a cerca de
1,85 km a Noroeste do Sub-Bloco Baronia Alto) e da Área de Importância para as Aves (IBA) de Cabrela (a 1,65
km a Noroeste do Sub-Bloco Torrão). Apesar de não haver interferência com nenhuma destas áreas, também neste
Bloco se preveem impactes resultantes da conversão de sequeiro em regadio, em função das espécies de elevado
valor conservacionista aí presentes, nomeadamente o sisão, referindo-se que foi identificada uma população
reprodutora desta espécie, na Herdade dos Lanças.
Deste modo, considera-se que poderão vir a ocorrer impactes cumulativos da exploração dos dois Blocos em
simultâneo, uma vez que ambas as áreas se situam próximo de áreas de conservação (embora a IBA de Cabrela
não seja uma área legalmente constituída), que albergam espécies estepárias de elevado valor conservacionista e
que, pela proximidade geográfica, naturalmente acabam também por ocorrer nas áreas contíguas (a constituir ou
constituídas como perímetros de rega) que ofereçam condições ao seu ciclo circadiano e anual.
- Relativamente ao fator Património, atendendo ao número e tipologia dos sítios identificados na área a afetar pelo
Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega, estão previstos impactes muito reduzidos,
potencialmente esperados na fase de construção.
Na sequência do exposto, destaca-se positivamente, sobretudo, o carácter benéfico que a implementação do projeto
em estudo terá no Desenvolvimento humano e do território, contribuindo, cumulativamente com os restantes
perímetros de rega do EFMA, para a alavancagem do setor agrícola da região, permitindo contrariar o despovoamento
e desertificação da mesma, por via da criação de empregos, fixação das gentes e geração de riqueza para a região e
para o país. Esta é, de resto, a base que norteia os objetivos estratégicos traçados para o Empreendimento de Fins
Múltiplos de Alqueva (EFMA) desde a sua génese na década de 50 do século passado.
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Mais se refere que o Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega constitui um Projeto com
características semelhantes aos que foram considerados no âmbito da AAE, não só quanto à sua natureza, mas
igualmente no que respeita aos fatores críticos de decisão considerados para ponderação.
A análise e avaliação realizadas corroboram o previsto no “Guia Técnico para a elaboração de Estudos de Impacte
Ambiental de Projetos do EFMA - 2ª Edição. Fevereiro 2008”, designadamente no que se refere à definição do âmbito
dos Estudos de Impacte Ambiental de Aproveitamentos hidroagrícolas do EFMA:
“Para os Projetos de Aproveitamentos Hidroagrícolas do EFMA, considera-se que os descritores mais passíveis de
sofrerem impactes ambientais negativos são os Recursos Hídricos, os Ecossistemas, o Património Arqueológico e
os Solos, enquanto que os mais passíveis de sofrerem impactes positivos são a Socio-economia, o Ordenamento
do Território e os Agrossistemas”.
Constata-se assim que o referido Guia Técnico e a AAE, embora com avaliações independentes, em tempos diferentes
e com objetivos também distintos, distinguem os mesmos fatores ambientais no que respeita aos efeitos do regadio
do EFMA no meio em que se insere.
De resto, o supracitado Guia orientou a elaboração do Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico de Viana
do Alentejo e respetivo Bloco de Rega, cujo desenvolvimento permitiu reforçar a constatação atrás citada quanto aos
fatores críticos em presença.
Este enquadramento permite concluir que o Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega se
encontra em linha com os aspetos identificados no documento estratégico da 1ª fase do EFMA, de forma em tudo
idêntica à com que cada Projeto considerado no âmbito da AAE contribuiu, por se tratar, basicamente, de um Projeto
que em nada de essencial se distingue desses.
7. Considerando os princípios constantes dos documentos de sustentabilidade estratégicos nacionais (por ex.: a
Estratégia Nacional para o Crescimento Verde, o Plano de Desenvolvimento Rural 2020 e outros) e ainda a
estratégia de sustentabilidade da EDIA para o EFMA (por ex.: no documento "Alqueva Sustentável''), deverá ser
evidenciado de que modo este projeto considerou os referidos princípios.
Os desígnios nacionais em matéria de desenvolvimento agrícola ambientalmente sustentável, listados em diversos
documentos e devidamente alinhados com as definições europeias, assentam maioritariamente e a título
exemplificativo, nos seguintes pilares:
- Adaptação às alterações climáticas;
- Redução das emissões de GEE;
- Aumento da eficiência no uso da água e de outros fatores de produção relevantes.
Na estratégia nacional é também citado em diferentes fóruns, como imperativo ambiental, que a água é um recurso
limitado que é necessário proteger, conservar e gerir para garantir a sustentabilidade dos ecossistemas e dos serviços
que estes proporcionam e de outros recursos intrinsecamente associados, sendo fundamental o aumento das
disponibilidades e das reservas de água no País.
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O EFMA, ao longo das últimas décadas, tem sido um instrumento de grande valia e um contributo não desprezável
para o alcançar das metas definidas para estas temáticas.
Numa avaliação ambiental macro é consensual que, num contexto de aumento de suscetibilidade à desertificação física
e humana, de vulnerabilidade às alterações climáticas e de promoção da sustentabilidade ambiental, a agricultura é
um sector fundamental.
Sendo o regadio em Portugal um setor estruturante para o desenvolvimento agrícola nacional e regional - conforme
definido pelo Programa da especialidade - a estratégia atual tende para a criação de condições para a sua
sustentabilidade, diminuindo as suas pegadas ecológicas, nomeadamente hídrica e energética e criando condições
para a viabilidade das suas explorações agrícolas.
A manutenção de regadios sustentáveis, intenção demonstrada em alguns dos documentos de base, criará condições
para o estabelecimento de uma “Barreira Verde” a qual tenderá a inverter as condições de desertificação humana e
física, induzidas, em larga medida, pelas alterações climáticas num país, predominantemente, com características
mediterrânicas.
Os investimentos em infraestruturas de rega têm contribuído para melhorar a capacidade de armazenamento e
distribuição de água, assim como para a promoção e utilização de tecnologias de rega mais eficientes (uso eficiente
da água), preservação dos recursos hídricos subterrâneos, manutenção dos ecossistemas ribeirinhos e das respetivas
funções ambientais, moderação climática, conservação do solo e para uma maior resiliência aos incêndios florestais,
o que contribui para o reforço da competitividade das explorações agrícolas e das empresas agroalimentares.
É relevante salientar que algumas das condições definidas no Programa de Desenvolvimento Rural, nomeadamente
as relativas às atividades propostas para financiamento comunitário para o setor agrícola, aproximam-se de alguns dos
objetivos preconizados na Lei da Água.
A Estratégia para o Regadio Público 2014-2020 (ERP) define cinco eixos principais a que deve obedecer o planeamento
e a implementação de uma estratégia adequada para gerir o regadio:
- A sustentabilidade dos recursos solo e água;
- A eficiência energética;
- A rentabilização dos investimentos;
- O respeito pelos valores ambientais;
- O envolvimento e participação dos interessados;
- O enquadramento nos princípios genéricos da Programação do PDR 2020.
Alguns dos objetivos definidos são os seguintes (ERP, 2014-2020):
- Contribuir para o aumento da disponibilização de água, para fazer face à irregularidade de distribuição
pluviométrica intra e inter anual existente no Continente, nomeadamente através da promoção do regadio
eficiente, de forma a reduzir a vulnerabilidade dos sistemas de produção às alterações climáticas, minimizar os
riscos de escassez hídrica e melhorar as condições ambientais dos meios hídricos;
- Melhorar a eficiência e a gestão das infraestruturas hidroagrícolas existentes, prioritariamente a sua
modernização, no sentido de:
i. reforçar as condições de segurança das barragens;
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ii. incrementar a eficiência na gestão da água;
iii. aumentar a eficiência energética dos sistemas de elevação e distribuição de água.
- No âmbito dos aproveitamentos hidroagrícolas, melhorar as infraestruturas viárias e de eletrificação, entre outras,
e proceder à reorganização da propriedade e das explorações, numa ótica de infraestruturação integral das áreas
beneficiadas;
- Contribuir para a ecoeficiência e redução da poluição, através do apoio à requalificação ambiental;
- Contribuir para o aumento da competitividade das explorações, propiciando novas opções culturais de maior
valor acrescentado, e para a diversificação de atividades em meio rural.
O EFMA nos novos projetos de regadio reafirma o princípio da integração de áreas mais vocacionadas para o regadio,
não descurando o facto de não carecerem da criação de novas origens de água e de, pelo contrário serem de fácil
integração no EFMA já infraestruturado, partilhando, entre outras, pelo menos três das seguintes cinco características:
- Apresentarem solos adequados;
- Ter já atividade agrícola significativa;
- Possuírem regadio imperfeito ou forte apetência para regadio, ou seja, onde não é ainda possível realizar um
regadio tecnicamente sustentável, essencialmente, por escassez de água disponível de forma economicamente
viável;
- Efetuarem a utilização de recursos hidrológicos subterrâneos para apoio à atividade agrícola;
- Onde existem empresários agrícolas que manifestaram já o seu interesse, reiteradamente, na ligação das suas
explorações agrícolas à rede primária do EFMA.
Estas áreas são, pelo contexto acima sistematizado, especialmente vocacionadas para serem associadas a áreas de
rega/perímetros hidroagrícolas já existentes, ou, no limite, dar origem à criação de novas áreas de rega/perímetros,
com todas as vantagens inerentes à constituição de perímetros hidroagrícolas.
Desta infraestruturação/agregação decorrem, para além dos benefícios inerentes ao regadio, significativas mais-valias,
dada a regulamentação mais restritiva quanto à exigência de práticas agrícolas ambientalmente sustentáveis e ao uso
de água planeado e aferido, salvaguardando-se, assim:
- os recursos hídricos, superficiais e, sobretudo, os subterrâneos de bem maior suscetibilidade, com a consequente
minimização da atual sobre-exploração dos recursos hidrogeológicos;
- a proteção/conservação do solo aumentando o teor de água na no solo e, por inerência, na atmosfera;
- a criação de uma barreira verde, associada designadamente às culturas permanentes como o olival, a vinha e
outras frutícolas.
Garante-se desta forma a perenidade dos elementos de suporte de uma agricultura de regadio sustentável.
Acresce que estes novos circuitos hidráulicos integram reservatórios intermédios e de extremidade, de localização
estratégica que, para além do benefício hidroagrícola podem ser uma importante mais-valia enquanto origens de água
para defesa/segurança relativamente a fogos e incêndios florestais, aumentando também a resiliência e a fiabilidade
dos sistemas de abastecimento público face a situações extremas.
Face ao exposto, é por demais evidente que os novos projetos do EFMA, onde o Circuito Hidráulico de Viana do
Alentejo e respetivo Bloco de Rega se integra, têm na sua génese alguns dos princípios estratégicos nacionais, uma
vez que todos estes efeitos/ consequências decorrem diretamente da concretização dos circuitos hidráulicos principais
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previstos na infraestruturação associada às novas áreas do EFMA e estão, como se constata, diretamente associados
às medidas de maior eficácia que se vêm sinalizando para a proteção e adaptação às novas realidades ambientais.
Assim sendo, podem e devem ser assumidos num contexto bem mais lato e abrangente do que exclusivamente o
benefício hidroagrícola, aliás na linha do que sempre foi o conceito primeiro do EFMA de se constitui como um grande
Empreendimento de Fins Múltiplos e numa lógica de desenvolvimento sustentado da Região.
8. A justificação do projeto deverá incluir uma análise estratégica, tendo em consideração o acima indicado nas
alíneas 6. e 7.
Face ao exposto nos pontos anteriores (6 e 7) considera-se que se encontra justificada a necessidade do projeto,
porquanto o Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega integra o conjunto das novas áreas a
beneficiar, as quais dão continuidade à estratégia de desenvolvimento rural assumida para o EFMA, quer pela entidade
promotora, quer pelo Estado e entidades de tutela, conforme documentos estratégicos nacionais.
Por outro lado, é de referir que têm sido inúmeros e reiterados os pedidos rececionados pela EDIA para fornecimento
de água na envolvente do EFMA. As solicitações surgem para parcelas já regadas com recurso a captações privadas,
mas também para zonas não regadas.
No caso da área abrangida pelo Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega as áreas já
instaladas com regadio são reduzidas, facto que se prende com a insuficiência das reservas de água disponíveis e que
tem originado várias solicitações para abastecimento.
Apreciando o potencial latente desta e outras áreas contíguas aos perímetros já beneficiados, enquanto impulso
adicional para a economia regional, bem como a pretensão inequívoca dos agentes rurais em contribuir para esse
objetivo, estão reunidas as condições para se concretizar um benefício mais alargado da componente de regadio do
EFMA, de modo integrado e sustentado – estratégia conforme com o já exposto nos pontos anteriores.
A beneficiação hidroagrícola pretendida será por isso concretizável exclusivamente pela rentabilização dos recursos
hídricos atualmente afetos ao EFMA (por via do Contrato de Concessão em vigor), não sendo necessário para o efeito
recorrer a novas origens de água, o que obvia novos impactes neste âmbito.
Não obstante o interesse declarado no impulso da economia regional, destaca-se que, na delimitação do perímetro a
beneficiar, foram tomados em devida conta os valores ambientais em presença. A exemplo dessa preocupação refirase a penalização das áreas a regar, como resultado da exclusão das zonas de montado, bem como da Zona de
Proteção Especial (ZPE) de Évora.
9. Referir se está previsto o eventual uso de energias renováveis.
No âmbito do presente projeto não se encontra previsto o recurso a energias renováveis. Contudo, em projetos do EFMA,
implementados e a implementar encontra-se em estudo a possibilidade de, progressivamente, reduzir os custos
energéticos, recorrendo a fontes de energia renovável, nomeadamente pela instalação de painéis fotovoltaicos junto às
infraestruturas de captação/elevação de água.
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B. FATORES AMBIENTAIS - SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA, AVALIAÇÃO DE IMPACTES, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO,
PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
B.1. Geral
1. Na caracterização da área do projeto não existe evidência de que tenham sido utilizados dados resultantes da
monitorização ambiental efetuada no bloco de rega adjacente, o que permitiria uma melhor caraterização da
situação de referência (ex.: qualidade das águas subterrâneas, solos, agrossistemas, etc.).
Assim, deverá ser justificada a opção quanto aos dados relevantes para definição da situação de referência do
projeto, considerando o histórico da monitorização ambiental efetuada no bloco de rega adjacente.
Atendendo à presente solicitação, há a referir que a área a afetar ao Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo
Bloco de Rega, apesar de próxima aos Blocos de Rega de Vale do Gaio, tem uma posição marginal face aos mesmos e não
possui, no perímetro da área delimitada, nenhum bloco de rega contíguo.
De qualquer forma, quanto aos descritores supra referidos, para os quais se assume existirem dados resultantes dos
programas de monitorização em curso, é de notar que o “Guia Técnico para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental
de Projetos do EFMA - 2ª Edição. Fevereiro 2008” estabelece, no Capítulo 3.8 – Monitorização, o seguinte:
“Tendo em conta as características comuns aos Aproveitamentos Hidroagrícolas do EFMA, os descritores para os
quais será mais relevante, independentemente das especificidades de cada Projeto, a definição de um Programa
de Monitorização, serão os recursos hídricos superficiais incluindo os aspetos relativos ao estado/potencial
ecológico das linhas de água, os recursos hídricos subterrâneos aos níveis qualitativo e quantitativo, os solos,
cujos principais parâmetros dependerão das características dos solos presentes na área de estudo e as aves de
ecologia estepária”.
De acordo com o transcrito, o referido Guia não contempla os Agrossistemas como um dos descritores “para os quais será
mais relevante (…) a definição de um Programa de Monitorização”. Tal interpretação foi materializada no EIA desenvolvido
para os Blocos de Rega de Vale do Gaio, onde nenhum programa de monitorização para os Agrossistemas foi proposto.
Tão pouco a respetiva DIA requereu a monitorização deste aspeto ambiental.
Já no caso dos recursos hídricos (superficiais e subterrâneos), importa esclarecer os motivos para que no EIA do Circuito
Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega não tenha sido integrada informação obtida no âmbito dos
Programas de Monitorização de outros aproveitamentos hidroagrícolas do EFMA, já em exploração.
No que se refere aos recursos hídricos superficiais, o projeto do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco
de Rega incide na área de jurisdição territorial da Administração de Região Hidrográfica (ARH) do Alentejo, nomeadamente
na bacia hidrográfica do rio Sado e mais especificamente na sub-bacia do rio Xarrama, integrada na Região Hidrográfica 6
(Sado e Mira).
Dado que na sub-bacia do rio Xarrama não existem quaisquer perímetros do EFMA, a EDIA não possui dados de
monitorização dos recursos hídricos em áreas de interesse para o presente estudo, pelo que se recorreu à informação
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disponível e fiável que consta no Serviço Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH), na Administração da
Região Hidrográfica (ARH) do Alentejo e no Plano de Gestão das Bacias Integradas na Região Hidrográfica 6 (Sado e Mira).
Esta circunstância permitiu o recurso à informação disponível, resultante, nomeadamente, de dados obtidos no âmbito dos
programas de monitorização operacional e vigilância efetuados pela ARH do Alentejo, especificamente para os cursos de
água de interesse para o EIA do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega
No âmbito do EIA, para além de ter sido utilizada a informação constante das referidas fontes (SNIRH/ARH Alentejo/PGBH),
a mesma foi atualizada e complementada para a área em estudo, uma vez que para caraterização do estado ecológico das
massas de água de interesse, foram realizados levantamentos de campo em três estações de amostragem, localizadas nas
ribeiras da Fragosa e do Regedor e no rio Xarrama. A avaliação do estado ecológico destas linhas de água, com base nos
dados obtidos a partir da monitorização efetuada, dada a sua natureza específica, consta do Capítulo 4.10 (Ecologia), do
Volume I – Relatório Síntese do EIA.
Quanto às águas subterrâneas, para realizar a caracterização hidrogeológica da área do Circuito Hidráulico de Viana do
Alentejo e Respetivo Bloco de Rega e envolvente mais próxima, foi pesquisada a existência de informação bibliográfica
disponível. Atendendo às características geográficas da área, as principais fontes de informação que deram estrutura a este
trabalho foram retiradas e compiladas a partir dos seguintes documentos:
1.

Sistemas Aquíferos de Portugal Continental – Instituto da Água (2000) para a caracterização do Maciço Antigo e
da Zona de Ossa Morena;

2.

Projeto do Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo (ERHSA) – CCDR – Alentejo (2001), para a
caracterização da Zona de Ossa Morena, do Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba, do Setor Cuba-São
Cristóvão e do Sistema Aquífero de Viana do Alentejo – Alvito;

3.

Dados e informações do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas Integradas na Região Hidrográfica do SadoMira (RH6) (PGRH (RH6)), 2012, para a caracterização de qualidade, avaliação da vulnerabilidade à poluição,
fontes poluidoras e captações de água;

4.

CCDR-Alentejo (2003). Anuário de Recursos Hídricos do Alentejo – Ano Hidrológico de 2002/2003. Este documento
foi utilizado para caraterização das principais características do Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba, no
Sector de Cuba-São Cristóvão.

Os dados quantitativos e qualitativos foram obtidos a partir dos estudos acima referenciados, bem como atualizados a partir
de informação do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), o que permitiu caraterizar as condições
das águas subterrâneas do ponto de vista hidrodinâmico e hidroquímico das águas subterrâneas.
O Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega desenvolvem-se sobre a Unidade Hidrogeológica do
Maciço Antigo (Maciço Hespérico ou Ibérico), mais concretamente no Setor Pouco Produtivo Zona de Ossa-Morena (ZOM)
– Rochas Ígneas e Metamórficas. Dentro da ZOM a área de estudo insere-se no Sistema Aquífero de Évora-MontemorCuba, intersetando ainda, neste sistema aquífero, áreas pertencentes ao setor Cuba – São Cristóvão.
A Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo (A) é a unidade geológica mais representativa de Portugal Continental, sendo
constituída, essencialmente, por rochas eruptivas e metassedimentares, cujas litologias correspondem a rochas cristalinas
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ou rochas duras, ou rochas fraturadas ou fissuradas. De um modo geral, estes constituem materiais de escassa aptidão
hidrogeológica, pobres em recursos hídricos subterrâneos.
Uma das divisões geoestruturais do Maciço Antigo é a Zona de Ossa-Morena (ZOM) – Rochas Ígneas e Metamórficas, onde
se insere a área de estudo, a qual, engloba grande parte do setor central do Alentejo. No que respeita à aptidão
hidrogeológica, a maior parte da área correspondente à ZOM possui escassa aptidão aquífera, sendo constituída por rochas
que dão origem a aquíferos, em geral livres, descontínuos e de produtividade baixa.
O Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba destaca-se, nesta zona, por possuir uma produtividade um pouco mais
elevada do que a média do Sector Pouco Produtivo da Zona de Ossa-Morena, onde se insere e em que a produtividade é
de um modo geral baixa, tal como referido anteriormente. Contudo, é de salientar que ainda que o potencial hidrogeológico
neste sistema aquífero seja superior ao das rochas envolventes, isso não significa que existe água subterrânea em grandes
quantidades em todos os pontos do sistema.
Por seu lado, setor de Cuba-São Cristóvão abrange grande parte da área do Bloco de Viana do Alentejo em análise e situase nos concelhos de Montemor-o-Novo (extremo S), Viana do Alentejo (centro e E), Alvito (NE) e Cuba (NE),
As características naturais de uma água subterrânea estão dependentes das condições do aquífero, da sua litologia, da
velocidade de circulação, da qualidade da água de infiltração, para além de fatores hidrodinâmicos. Já a qualidade da água
de infiltração depende muito das atividades humanas.
Para proceder à caracterização hidroquímica das águas subterrâneas recorreu-se à informação disponível no ERHSA, uma
vez que neste estudo foi efetuada uma caracterização hidrogeoquímica exaustiva dos aquíferos em presença
No que se refere à qualidade da água subterrânea da área de estudo foi consultada informação disponível no SNIRH, que
caracteriza as duas unidades hidrogeológicas abrangidas pela área de estudo (Setor Cuba-São Cristóvão e Zona de Ossa
Morena – Rochas Ígneas), bem como o Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas Integradas na Região Hidrográfica do
Sado-Mira (RH6) (1º Ciclo 2009-2015), o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6) (2º Ciclo 20162020).
Para detalhar a caracterização de qualidade da água subterrânea visando a obtenção de informação recente, selecionaramse as estações da rede de qualidade de água subterrânea mais próximas da área de estudo, (identificadas no Quadro 4.8.36
e Fotografia 4.8.10, Fotografia 4.8.11 e no Desenho 40278-EA-0200-DE-006(0) do Capítulo 4.8.2 - Recursos Hídricos
Subterrâneos).
No âmbito do PGBH (RH6) (1º Ciclo) para além da avaliação de qualidade geral apresentada, foi ainda foi efetuada a
avaliação do estado químico das massas de água subterrânea para atingir para o cumprimento dos objetivos ambientais da
Diretiva Quadro da Água (DQA) e da Lei da Água (LA). Este é estabelecido por diploma regulamentar, de acordo com o
disposto no Decreto-Lei n.º 77/2006 de 30 de março e nos critérios estabelecidos no Decreto-Lei n.º 208/2008 de 28 de
outubro.
De acordo com o estipulado no ponto I do Anexo III do Decreto-Lei n.º 208/2008 de 28 de outubro o procedimento de
avaliação que determina o estado químico de uma massa, ou grupo de massas de água subterrânea, será aplicado a todas
as massas de água identificadas como estando em risco e a cada um dos poluentes que contribuem para essa
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caracterização. As massas de água subterrânea que não foram classificadas em risco de não cumprimento dos objetivos
ambientais são automaticamente classificadas como estando em bom estado.
De acordo com a avaliação efetuada, foi possível concluir que todas as massas de água subterrânea da RH6, à exceção de
Sines/Zona Sul, apresentam estado químico “Bom”.
Quanto ao PGBH (RH6) (2º Ciclo), e de acordo com os dados de monitorização disponíveis para o período 2010-2013,
também se concluiu que na RH6, todas as massas de água subterrânea apresentam estado químico “Bom”, à exceção da
massa de água subterrânea de Sines/Zona Sul.
De acordo com a informação consultada, concluiu-se que a área de estudo se situa numa zona pouco produtiva em termos
de recursos hídricos subterrâneos, de vulnerabilidade à poluição variável e maioritariamente intermédia a baixa, pelo que os
impactes estimados para a atividade de regadio sobre os Recursos Hídricos Subterrâneos foram avaliados como Pouco
Significativos, não sendo de esperar alterações significativas à qualidade das águas subterrâneas decorrentes da
implementação do projeto.
Estas circunstâncias levaram a que se considerasse adequada a informação obtida nas diversas fontes consultadas, que
permitiram não só caraterizar devidamente as caraterísticas quantitativas e qualitativas dos recursos hídricos subterrâneos,
como também permitiram avaliar adequadamente os impactes expetáveis, o que levou a que se considerasse dispensável
recorrer à informação resultante do programa de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos do EFMA.
No que respeita aos solos, os programas de monitorização previstos para os aproveitamentos hidroagrícolas já em
exploração, de acordo com as Declarações de Impacte Ambiental (DIA) emitidas definem: “detetar atempadamente o
surgimento de problemas ao nível da salinização/alcalinização dos solos, atendendo a que uma parte significativa dos solos
dos Blocos de Rega […] apresenta um risco elevado de salinização/alcalinização e uma vez que com a introdução do
regadio, este risco poderá acentuar-se devido à existência de sais dissolvidos na água de rega”.
Considerou-se, assim, não ser relevante a utilização de dados de monitorização que pretendem acompanhar as alterações
nos solos decorrentes do regadio, para caracterização da situação de referência de uma área onde atualmente se pratica,
maioritariamente, agricultura de sequeiro, face os objetivos e parâmetros considerados nesses programas de monitorização.
De resto, os dados disponíveis permitiram que os solos da área de estudo afeta ao Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo
e respetivo Bloco de Rega fossem caracterizados de forma suficientemente robusta (ver Capítulo 4.6 – Solos, do Relatório
Síntese do Estudo de Impacte Ambiental; Volume I).
O grau de salinização e alcalinização dos solos na área de estudo foi caraterizado com base na Carta de Vulnerabilidade à
Salinização e Alcalinização dos Solos produzida no âmbito do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na RH6
(Sado/ Mira) cujo extrato para a área de estudo se apresenta no Desenho 40278-EA-0200-DE-011(0) do EIA (Volume II –
Peças Desenhadas). Constata-se que praticamente toda a área de estudo apresenta Solos Normais (classe 4), solos sem
problemas estruturais ou de toxicidade para as culturas, sendo que a presença de alguns solos alcalinizados-salinos ou com
risco de alcalinização, ocorrem em percentagem bastante reduzida.
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2. Relativamente às medidas de minimização propostas no EIA apresentado, considera-se de tecer as seguintes
considerações:
-

Atendendo a que o bloco de rega em avaliação se localiza na proximidade de outro bloco de rega, com DIA já
emitida, o EIA deveria ter apresentado a análise e a ponderação da implementação das medidas previstas para
a fase de exploração do referido bloco de rega correspondente à 1ª fase, devendo ter sido devidamente
justificado no EIA se as referidas medidas seriam ou não extensíveis e aplicáveis ao projeto em avaliação;

-

Por outro lado, tendo sido desde já analisadas na· generalidade as medidas de minimização para a fase de
exploração definidas na respetiva DIA emitida para o bloco de rega adjacente ao projeto em análise, verifica-se
que as medidas de minimização agora propostas para a fase de exploração apresentam uma diferença
significativa das do projeto da 1ª fase.
Face à situação acima identificada e para uma gestão ambiental sustentável do projeto global (la fase e 2a fase)
que se traduza numa redução efetiva dos impactes ambientais decorrentes da implementação do projeto global
do EFMA, devem as medidas a implementar refletir no território uma extensão relativamente às áreas
envolventes, permitindo que se verifique uma continuidade espacial/temporal, sendo expectável que se efetuem
adaptações de medidas agora propostas e que decorram da experiência da sua implementação nos blocos de
rega da 1ª fase;

-

Verifica-se que as medidas de minimização propostas para a fase de exploração são insuficientes e pouco
adequadas à salvaguarda dos impactes negativos expectáveis que decorrem das atividades agrícolas a
desenvolver pelos beneficiários, cuja eficácia de minimização não poderá ser verificada apenas pela proposta
de ações de sensibilização para as medidas e práticas a cumprir pelos beneficiários.

Assim, as medidas de mitigação para a fase de exploração devem ser reformuladas tendo em consideração os
seguintes aspetos:
i) As medidas a propor devem refletir no território uma extensão relativamente às áreas envolventes permitindo
que se verifique uma continuidade espacial/temporal nos termos constantes das considerações acima
expostas.
ii)As medidas a propor devem desde já seguir a estrutura do futuro regulamento a aplicar aos aproveitamentos
hidroagrícolas (como decorre da cláusula 8ª do contrato de concessão relativo à Gestão, Exploração e
Conservação e das Infraestruturas da Rede Secundária do EFMA). Assim, haverá que:
Identificar as medidas que são de cumprimento direto dos beneficiários, de forma a que, tal como consta
dos regulamentos dos aproveitamentos na envolvente, “todos os beneficiários deverão cumprir os
procedimentos constantes na Declaração de Impacte Ambiental (DIA)”;
Identificar as medidas que são de cumprimento direto por parte do proponente.
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Relativamente a i), ou seja, a solicitação de que “as medidas a propor devem refletir no território uma extensão relativamente
às áreas envolventes, permitindo que se verifique uma continuidade espacial / temporal nos termos constantes das
considerações acima expostas”, cabe esclarecer que não existe nenhum Bloco de Rega adjacente ao Bloco de Rega de
Viana do Alentejo em apreço, tal como é possível verificar na Figura 1.

Figura 1 – Sistema Global de Rega de Alqueva (1ª e 2ª Fase)
Atendendo a que o Bloco de Rega mais próximo do Bloco de Viana do Alentejo são os Blocos de Vale do Gaio, optou-se
por considerar os mesmos para efeitos de esclarecimento deste item.
O projeto dos Blocos de Rega de Vale do Gaio obteve DIA favorável condicionada a 16 de dezembro de 2010. Analisadas
as condições de licenciamento que constam desta DIA, verifica-se que, para a fase de exploração, resultaram determinadas
medidas de mitigação de carácter genérico, aplicáveis a qualquer aproveitamento hidroagrícola (sendo coerentes o disposto
nas DIA subsequentemente emitidas para os vários blocos de rega do EFMA), bem como medidas de caráter específico,
com aplicação exclusiva aos Blocos de Rega de Vale do Gaio.
As medidas de aplicação transversal serão aquelas que, naturalmente, permitem “que se verifique uma continuidade
espacial/temporal” na aplicação das medidas de mitigação e na estratégia preconizada para lidar com os impactes gerados
na fase de exploração. Estas medidas versam, essencialmente, sobre boas práticas agrícolas, instrumentos de divulgação
dessas mesmas boas práticas e ações de formação e sensibilização junto dos agricultores beneficiários para promover a
sua implementação.
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Assim, as medidas em análise poder-se-ão agrupar nas seguintes tipologias agregadoras das ações / procedimentos a
garantir:
1. Implementação de um código de boas práticas agrícolas que norteie a exploração do Bloco de Rega;
2. Implementação de sistemas de avisos de rega, para utilização mais eficiente da água;
3. Concretizar ações de divulgação e de formação aos agricultores beneficiários, que os alertem para as boas
práticas referidas acima;
4. Publicação de um boletim informativo, que permita aos beneficiários conhecer os resultados da monitorização
promovida pela entidade gestora e atuar em conformidade com os mesmos;
5. Manutenção de um sistema de registo com informação relativa ao perímetro de rega.
Todas estas medidas foram contempladas no ponto 7.4.1 do EIA (página 7.14 e 7.15).
Quanto às medidas de caráter mais específico, passíveis de se replicarem no espaço (dando continuidade geográfica às
medidas da DIA dos Blocos de Vale do Gaio), assinalam-se as referentes aos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.
As restantes medidas são específicas para Ecologia e Património, pelo que não concorrem para a “continuidade espacial /
temporal” pretendida. Os requisitos em causa são os seguintes:
“Manutenção dos corredores verdes e da vegetação adjacente às valas de drenagem e caminhos.”
Uma vez que não está prevista rede de drenagem no Projeto de Execução, esta medida será apenas da responsabilidade
dos beneficiários, encontrando-se traduzida no EIA nas páginas 7.15 e 7.16: “Devem ser mantidos, sempre que tecnicamente
possível, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem, nomeadamente, junto aos caminhos e nos
limites das propriedades” e “Em caso de intervenção nas linhas de água, o beneficiário deve garantir a conservação da
vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no ‘Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de
Água’, Instituto da Água (Lisboa, Julho de 2001)”.
“Limpeza regular e verificação do estado de funcionamento da rede de drenagem, com o objetivo de facilitar o
escoamento do excesso de água e de outros poluentes, e a redução da mineralização dos solos.”
Esta medida não é aplicável ao Projeto do Bloco de Rega de Viana, uma vez que não está prevista rede de drenagem no
Projeto de Execução.
“Para a limpeza e desobstrução das linhas de água, as intervenções deverão ter em conta o “Guia de Requalificação
e Limpeza de Linhas de Água, Instituto da Água” (Lisboa, julho 2001).”
Esta medida já está prevista no ponto 7.4.2 do EIA (página 7.16): “Em caso de intervenção nas linhas de água, o beneficiário
deve garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no ‘Guia de
Requalificação e Limpeza de Linhas de Água’, Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001)”.
“Implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega, para
evitar problemas erosivos.”
Esta medida já está prevista no ponto 7.4.2 do EIA (página 7.15): “Adoção de práticas de conservação do solo nas zonas
onde se verificam níveis mais elevados do potencial de erosão do solo e culturas permanentes nas zonas de maior declive”.
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“Adotar técnicas culturais de gestão de água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para
as linhas de água adjacentes.”
“O sistema de rega a adotar deverá cingir-se ao alcance das raízes, de modo a minimizar as percolações e
consequentemente, a ocorrência de lixiviações, que podem conduzir a contaminação de águas subterrâneas.”
Estas medidas de gestão da água e de rega decorrem de boas práticas de regadio, as quais já estão previstas direta ou
indiretamente no EIA (da página 7.14 à página 7.17). De salientar que este tipo de medidas irá constar do Código de Boas
Práticas Agrícolas, referido na página 7.14 do EIA.
Este Código, a desenvolver e divulgar na área afeta ao Bloco de Rega, deverá incluir, no que se aplique, o Manual Básico
de Práticas Agrícolas: Conservação do Solo e da Água (MBPA, 1999), o Código de Boas Práticas Agrícolas para a Proteção
da Água Contra a Poluição com Nitratos de Origem Agrícola, editados pelo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, o Código de Boas Práticas Ambientais (CBPA, 1997) e as regras aplicáveis à proteção integrada das
culturas, as quais já se revestem de cariz obrigatório.
Deverá ainda incluir recomendações específicas que visem assegurar os seguintes aspetos:
1.

Conservação do solo e da água;

2.

Adoção de técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega
para as linhas de água adjacentes;

3.

Implementação dos métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega,
para evitar problemas erosivos;

4.

Redução do uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas
margens dos cursos de água e em zonas de vegetação autóctone;

5.

Suspensão da aplicação de nutrientes e pesticidas sempre que as previsões meteorológicas apontem para elevado
índice de precipitação;

6.

Conservação dos habitats naturais inseridos na área a beneficiar pelo bloco de rega.

“Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas
margens dos cursos de água (galerias ripícolas) e em zonas de vegetação autóctone.”
Esta medida já estava prevista no ponto 7.4.2 do EIA (página 7.16): “Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas
mais sensíveis do ponto de vista ecológico”.
“A aplicação de nutrientes e pesticidas deve ser suspensa sempre que as previsões meteorológicas apontem para
elevado índice de precipitação.”
Esta medida decorre de boas práticas de regadio, considerando-se que a mesma já está indiretamente prevista no EIA
nomeadamente no Código de Boas Práticas Agrícolas (página 7.14 do EIA).
“Preservar todas as captações que constituem origens de água, devendo ser salvaguardada uma área na sua
envolvente imediata, onde seja interdito o uso de pesticidas e fertilizantes num raio de 20m com centro no ponto de
água.”
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Esta medida foi específica para o Bloco de Rega de Vale do Gaio e não se justifica no presente EIA.
No que diz respeito ao item ii), ou seja, “identificar as medidas que são de cumprimento direto dos beneficiários”, e, “identificar
as medidas que são de cumprimento direto por parte do proponente”, o EIA do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e
Respetivo Bloco de Rega já teve em consideração esta solicitação. Com efeito, o ponto 7.4 do EIA (pág. 7.14) respeitante
às Medidas de Minimização a adotar na Fase de Exploração está subdividido nos seguintes pontos: 7.4.1 – Medidas da
Responsabilidade da Entidade Gestora (página 7.14) e 7.4.2 – Medidas da Responsabilidade dos Beneficiários do
Perímetro de Rega (página 7.15).
3. Apresentar uma avaliação dos impactes associados à fase de desativação do projeto, designadamente no que se
refere à área ocupada pelas redes de rega e de drenagem e restantes infraestruturas do projeto
No EIA do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega, os impactes foram avaliados por descritor e
para as três fases do projeto: fase de construção, fase de exploração e fase de desativação.
Assim, os impactes associados à fase de desativação do projeto, já se encontram descritos no capítulo 6 do EIA
(Identificação e Avaliação de Impactes), para cada descritor, considerando dois cenários: a cessação da prática de regadio
com desmantelamento das infraestruturas ou com mero abandono das mesmas.
4. Apresentar a avaliação dos eventuais impactes cumulativos do projeto, com projetos existentes (incluindo os precários)
e ou previstos.
No contexto do EFMA há apenas que destacar, em termos de outros blocos de rega que concorrem para os mesmos
impactes, o Projeto dos Blocos de Rega de Vale do Gaio, localizado a sul do projeto em avaliação. Este projeto está
relativamente próximo e partilha algumas infraestruturas nomeadamente o Reservatório da Baronia, infraestruturado no
âmbito do Circuito Hidráulico de Vale do Gaio.
Na área envolvente ao projeto em análise não estão previstos novos projetos de infraestruturação hidroagrícola do EFMA.
Também não existem beneficiários a título precário na envolvente, nomeadamente na dependência dos Blocos de Rega de
Vale do Gaio.
Do ponto de vista dos fatores ambientais a considerar, entende-se que a análise deverá focar-se naqueles aspetos que,
cumulativamente, obedeçam aos seguintes pressupostos:
 Não se encontrem, do ponto de vista geográfico, circunscritos à área de influência direta do projeto;
 Sejam afetados pelo mesmo de forma significativa (quer negativamente, quer positivamente);
 Tendam a apresentar alguma permanência (i.e. o seu efeito não se esgota imediatamente após cessar a atividade que
o gera.
Os impactes associados à fase de construção não apresentam permanência, e para além disso, o Bloco de Rega de Vale
do Gaio está já em exploração e, como tal, as ações geradoras de impacte são específicas da empreitada do projeto em
avaliação.
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Como tal, a análise de impactes cumulativos centrar-se-á na fase de exploração do perímetro de rega de Viana, uma vez
que será a atividade de regadio aquela que tenderá a originar impactes a escala geográfica mais alargada e de maior
persistência no tempo. Acresce que os efeitos da exploração dos dois perímetros (Viana e Vale do Gaio) tenderão – passada
a fase de instalação – a coincidir no tempo, a apresentarem um certo grau de continuidade geográfica e a possuírem
intrinsecamente a mesma natureza e, logo, os mesmos efeitos no meio.
Face ao exposto, os descritores Clima; Geologia, Geomorfologia e Geotecnia; Ordenamento do Território; e Qualidade do
Ambiente tendem a ser globalmente pouco afetados pela tipologia e natureza dos projetos em equação, pelo que se
considera não ser relevante a análise de impactes cumulativos.
No caso do Património Histórico-Cultural, estando previstos impactes muito reduzidos decorrentes do projeto em apreço
para além de estarem concentrados na fase de construção, considera-se igualmente não ser justificada a análise de
impactes cumulativos.
Assim, a análise de impactes cumulativos centra-se nos seguintes fatores:
 Recursos Hídricos (Superficiais e Subterrâneos);
 Solos;
 Ecologia;
 Paisagem;
 Agrossistemas;
 Socioeconomia.
Recursos Hídricos Superficiais
A análise dos impactes cumulativos do projeto efetua-se ao nível das massas de água (rios) que sejam cumulativamente
afetadas pelo Bloco de Rega de Viana do Alentejo e o Bloco de Rega de Vale do Gaio.
O projeto do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega insere-se maioritariamente na bacia
hidrográfica do rio Sado mais especificamente na sub-bacia do rio Xarrama, integrada na Região Hidrográfica 6 (Sado e
Mira).
Na mancha de rega mais a sul, localizada junto a Vila Nova da Baronia, destaca-se a ribeira da Carrasona, a ribeira de
Álvaro Afonso e a ribeira da Soberana.
O Projeto do Bloco de Rega de Vale do Gaio abrange duas sub-bacias, nomeadamente, a ribeira de Odivelas e a ribeira da
Soberana.
Assim, os dois perímetros inserem-se em diferentes sub-bacias. Enquanto que em Viana a linha de água principal é o rio
Xarrama, em Vale do Gaio é a ribeira de Odivelas, ambos afluentes do rio Sado. Assim, a análise só poderá centrar-se no
efeito cumulativo que os dois blocos de rega poderão ter na ribeira da Soberana, pois esta é a única linha de água que poder
ser cumulativamente afetada pela exploração dos dois Blocos de Rega em simultâneo.
A ribeira da Soberana, é uma linha de água de regime torrencial pelo que não apresenta caudal permanente.
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No Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica 6 (fevereiro de 2012), esta massa de água
obteve a classificação de “Excelente”:
A intensificação agrícola expectável por via da exploração dos Blocos de Rega considerados poderá não contribuir para
manter o excelente estado (ecológico e químico), desta massa de água.
Contudo, a contribuição dos impactes da exploração do Bloco de Rega de Viana do Alentejo, cumulativamente aos impactes
decorrentes da exploração do Bloco de Vale do Gaio, considera-se muito pouco significativa, uma vez que, tal como
apresentado no EIA (Quadro 4.8.2), a área da bacia na secção limite do Bloco de Rega na ribeira da Soberana é de 23,8
km2, ao passo que a mesma área, para o rio Xarrama, é de 362,9 km2.
De qualquer forma, a aplicação de medidas de minimização para a fase de exploração – nomeadamente aquelas que se
configuram como boas práticas e uso eficiente de agroquímicos, bem como preservação da vegetação ripícola – poderá
permitir que se mantenha, na fase de exploração do Blocos, o estado desta massa de água.
Para além disso, esta ribeira está incluída no programa de monitorização dos recursos hídricos superficiais proposto no EIA,
o que ajudará a acompanhar a evolução do seu estado.
Em suma, face à reduzida influência que a o Bloco de Rega de Viana terá na ribeira da Soberana, considera-se pouco
relevante a pressão adicional sobre esta massa de água gerada pela exploração do Bloco de Rega de Viana do Alentejo,
pelo que este projeto não deverá contribuir significativamente para os impactes negativos gerados pelo EFMA sobre a massa
de água em análise. Com as medidas de minimização e monitorização propostas em ambos os Estudos de Impacte
Ambiental, considera-se ainda que esta massa de água deverá manter a classificação “Excelente” obtida.
Recursos Hídricos Subterrâneos
A intensificação agrícola esperada com a exploração dos dois Blocos de Rega em simultâneo poderá originar impactes
cumulativos nos recursos hídricos subterrâneos. Apesar dos Blocos de Rega de Vale do Gaio se situarem, maioritariamente
nas Rochas Ígneas e Metamórficas – Zona de Ossa Morena (pouco produtivo e de escassa aptidão aquífera), os sub-blocos
de Alvito e Baronia desenvolvem-se sobre o Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba, sendo este aquele que está
presente na quase totalidade da área de estudo do Bloco de Viana do Alentejo.
Na fase de exploração, os impactes nos recursos hídricos subterrâneos estarão relacionados com as práticas de regadio e
consequente saturação dos terrenos agrícolas durante a época cultural, sendo favorecida a lixiviação dos contaminantes
precedentes acumulados nos solos, bem como os aplicados nessa época cultural. Esta situação facilita a entrada dos
contaminantes nos aquíferos existentes na área de implementação dos projetos, aumentando assim o risco de contaminação
efetiva dos sistemas aquíferos aí estruturados.
No caso de Vale do Gaio as formações geológicas presentes na área do projeto apresentam, no geral, uma vulnerabilidade
baixa à poluição, embora os sub-blocos de Alvito e Baronia, mais próximos da área em que se desenvolve o Circuito
Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega, os quais se situam no Sistema Aquífero de Évora-MontemorCuba, apresentem uma vulnerabilidade intermédia à poluição. A probabilidade de ocorrência de impactes e respetiva
gravidade terá dependência direta do método de regadio e da aplicação dos fertilizantes ou pesticidas, bem como das
quantidades de água e/ou de químicos aplicados.
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No caso de Viana do Alentejo, a área de estudo localiza-se, quase integralmente, numa área de vulnerabilidade intermédia
e os impactes previstos, de magnitude média a elevada, poderão ser significativos, mas tal como em Vale do Gaio, os
mesmo estarão dependentes das práticas agrícolas que venham a ser implementadas na fase de exploração do Bloco.
Deste modo, para minimizar os impactes cumulativos nos recursos hídricos subterrâneos que poderão ocorrer com a
exploração simultânea dos dois Blocos, considera-se de extrema importância a adoção das medidas de minimização
elencadas no capítulo 7.4, com destaque para o cumprimento do Código de Boas Práticas Agrícolas.
Resta por fim salientar ainda que os recursos hídricos subterrâneos de ambos os Blocos serão monitorizados através do
Programa Global para a Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos do EFMA – Fase de Exploração.
Solos
A intensificação agrícola promovida pelo EFMA num território alargado poderá vir a originar problemas de salinização e
alcalinização dos solos, não no aspeto cumulativo local, uma vez que os solos a beneficiar são, naturalmente, em termos
geográficos, diferentes, mas ao nível da dimensão do território onde, potencialmente, se poderão vir a verificar estes
problemas.
Contudo, este risco não será homogéneo em toda a área considerada, antes sendo dependente da qualidade de água de
rega e, naturalmente, das características dos próprios solos. Importa, consequentemente, analisar o que os EIA’s dos Blocos
de Rega agora em análise referem quanto à caracterização dos riscos de salinização e alcalinização dos solos.
Atendendo a que a água aduzida para rega do perímetro de Viana do Alentejo é proveniente da Albufeira do Alvito, e
recorrendo aos dados de monitorização da rede primária do EFMA, que permite à EDIA avaliar, entre outros aspetos, a
adequabilidade da água para rega, constata-se que a Albufeira de Alvito é, entre as albufeiras abrangidas pela Programa de
Monitorização da Qualidade da Água do Sistema Alqueva – Pedrógão e Rede Primária de Rega, a que obteve mais vezes
a conformidade da água para o uso rega.
A avaliação e verificação da conformidade da qualidade da água para o uso rega têm por base os critérios do Decreto-Lei
nº 236/98, de 1 de Agosto de 1998.
No Bloco de Rega de Vale do Gaio, cerca de 11% dos solos na área dos Blocos de Rega incluem-se em classes de risco
de alcalinização e próximo de 12% correspondem a solos sódicos. Não se registaram problemas de salinização.
Quanto ao Bloco de Rega de Viana do Alentejo da análise efetuada no EIA, pode verificar-se que praticamente toda a área
de estudo apresenta Solos Normais (classe 4), solos sem problemas estruturais ou de toxicidade para as culturas. Verificase no entanto, a presença de alguns solos alcalinizados-salinos ou com risco de alcalinização, ainda que em percentagem
bastante reduzida, localizados sobretudo no concelho de Viana do Alentejo.
Assim, nenhum dos Blocos em causa parece apresentar problemas de salinização, pelo que se considera que o efeito
incremental da exploração do projeto, face ao Bloco de Rega de Vale do Gaio já em exploração, sobre os riscos de
alcalinização e salinização dos solos, pode considerar-se pouco significativo.
Ecologia
Os Blocos de Rega do EFMA em análise, globalmente, obedecem a um conjunto de princípios quanto à sua localização e
configuração que – naquilo que interessa aos valores ecológicos – se podem sistematizar do seguinte modo:
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1. As áreas incluídas nos Blocos de Rega correspondem a solos de uso agrícola, potenciando a intensificação desse
uso por via do regadio;
2. Os Blocos de Rega, na sua configuração final, excluem todos os habitats prioritários designados ao abrigo da Diretiva
Habitats;
3. Os Blocos de Rega não interferem com terrenos incluídos na Rede Nacional de Áreas Protegidas ou na Rede Natura
2000 (SIC e ZPE).
Assim, é possível concluir-se que os grupos biológicos mais afetados pela exploração dos Blocos de Rega do EFMA são
aqueles que mais estreitamente dependem dos usos agrícolas tradicionais (culturas anuais de sequeiro com rotação e
pousio), i.e. as aves estepárias.
Efetivamente, a AAE realizada no âmbito do EFMA (IST, 2013) conclui que o regadio do EFMA poderá dar origem a um
“efeito cumulativo muito sério no que respeita ao impacte negativo sobre a avifauna estepária”.
Contudo, é igualmente legítimo assumir-se que o contributo individual de cada Bloco de Rega para este efeito cumulativo
será tanto maior quanto maior for a importância desse território para as populações de aves estepárias, previamente à
implementação de cada projeto.
O Bloco de Rega de Viana do Alentejo encontra-se nas proximidades da ZPE de Évora (PTZPE0055), do SIC Cabrela
(PTCON0033) e do SIC Alvito / Cuba (PTCON0035), desenvolvendo-se parcialmente sobre a Área de Importância para as
Aves (IBA) Planície de Évora (PT025) (esta última sem reconhecimento legal).
Este bloco foi delimitado de forma a que não se verificasse qualquer afetação do território afeto à ZPE de Évora, zona
classificada por constituir um importante local de abrigo para as aves estepárias, nomeadamente a abetarda e o sisão.
Assim, os impactes potencialmente mais significativos identificados para a exploração do Bloco de Rega de Viana do
Alentejo resultam da conversão dos sistemas de sequeiro para regadio, principalmente para o biótopo “culturas anuais de
sequeiro”, o qual, tradicionalmente, constitui local de alimentação e nidificação para espécies estepárias de elevado valor
conservacionista.
Os Blocos de Rega de Vale do Gaio, encontram-se também próximo do SIC Alvito/Cuba (a cerca de 1,85 km a Noroeste do
Sub-Bloco Baronia Alto) e da Área de Importância para as Aves (IBA) de Cabrela (a 1,65 km a Noroeste do Sub-Bloco
Torrão). Apesar de não haver interferência com nenhuma destas áreas, também neste Bloco se preveem impactes da
reconversão de sequeiro em regadio, em função das espécies de elevado valor conservacionista aí presentes,
nomeadamente o sisão, referindo-se que foi identificada uma população reprodutora desta espécie, na Herdade dos Lanças.
Deste modo, considera-se que poderão vir a ocorrer impactes cumulativos da exploração dos dois Blocos em simultâneo,
uma vez que ambas as áreas se situam próximo de áreas de conservação que albergam espécies estepárias de elevado
valor conservacionista e que, pela proximidade geográfica, naturalmente acabam também por ocorrer nas áreas contíguas
(a constituir ou constituídas como perímetros de rega) que ofereçam condições ao seu ciclo circadiano e anual.
Na sequência do contencioso levantado contra Portugal, por designação insuficiente de zonas de proteção, foram em 2008
definidas 11 novas ZPE, 8 delas para salvaguarda da avifauna estepária (em complemento das ZPE de Moura/ Mourão/
Barrancos, Castro Verde, Campo Maior e Vale do Guadiana, já classificadas), totalizando c.a. 40.000 ha adicionais de habitat
estepário protegido. A ZPE de Évora, com 14.700 ha, constitui uma dessas novas áreas.
26

40278-EA-0100-ME -40278-EA-0100-MECIRCUITO HIDRÁULICO DE VIANA DO ALENTEJO E RESPETIVO BLOCO DE REGA
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
ADITAMENTO

Assim, atendendo a que a ZPE de Évora constitui um garante de áreas de refúgio e reprodução das aves estepárias
identificadas na área de estudo, e que o bloco confinante com a ZPE poderá, inclusive, vir a constituir uma área de
alimentação para estas aves (embora não de nidificação), os impactes cumulativos, ou seja, os impactes que irão
eventualmente acrescer aos identificados no EIA dos Blocos de Rega de Vale do Gaio, com a exploração do perímetro de
rega de Viana do Alentejo avaliam-se como negativos, diretos e prováveis, mas de reduzida magnitude e significância.
Acresce que a EDIA tem em curso um Programa de Monitorização da Avifauna na área dos Blocos de Rega do EFMA (cujos
pressupostos metodológicos basearam a proposta de Programa de Monitorização constante deste EIA) que permitirá
acompanhar a evolução da distribuição e abundância destas espécies.
Paisagem
A intensificação agrícola proporcionada pelo regadio do EFMA conduzirá, inevitavelmente, a uma alteração da paisagem, à
escala regional.
Neste contexto, a entrada em exploração do Bloco de Rega de Viana do Alentejo constitui-se como um contributo adicional
para essa alteração da paisagem, de resto já muito patente em diversos dos Blocos de Rega do EFMA atualmente em
exploração.
Esta alteração será tanto mais negativa quanto os beneficiários nos diversos perímetros optem por explorar culturas
semelhantes, conduzindo a uma maior homogeneidade da paisagem. Assim, as especificidades de cada Bloco de Rega
quanto às opções culturais a serem tomadas pelos beneficiários contribuirão grandemente para a magnitude deste impacte
cumulativo.
De todo o modo, considera-se que, face à estrutura da propriedade no Bloco de Rega de Viana do Alentejo e à importante
presença de agropecuária na área, seja expectável que, na fase de exploração, existam porções consideráveis do Bloco
onde as pastagens regadas assumirão presença dominante. Esta previsível circunstância conduzirá a que este Bloco de
Rega, em particular, possa não assistir a uma conversão tão pronunciada das práticas agrícolas como se tem verificado
noutros Blocos de EFMA, por exemplo com um domínio muito efetivo do olival regado. Refira-se, aliás, que no decorrer da
consulta pública realizada durante a elaboração do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e
respetivo Bloco de Rega, os agricultores beneficiados por este projeto assumiram a pretensão de manter a prática
agropecuária.
Ainda assim, o impacte cumulativo do Projeto sobre a Paisagem existirá, assumindo-se, contudo, que o mesmo decorre
inevitavelmente dos próprios pressupostos de beneficiação com regadio que nortearam e decisão de implementar o EFMA.
Agrossistemas e Socioeconomia
Uma vez que estes dois fatores correspondem, no fundo, ao essencial dos impactes positivos gerados pelos Blocos de Rega
do EFMA – e, na prática, consubstanciam-se como a justificação do projeto – opta-se, para efeito da presente análise de
impactes cumulativos, por tratar conjuntamente estes aspetos.
De facto, cada um dos Blocos de Rega em equação irá gerar – em maior ou menor escala – impactes positivos, a nível local,
sobre os agrossistemas e a socioeconomia.
A análise de um conjunto mais alargado e geograficamente coerente de Blocos de Rega – como são os dois presentemente
em consideração – não altera o tipo, natureza e sentido dos impactes expectáveis, contribuindo até para que os mesmos
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possam ver o seu âmbito espacial alargado, de um conjunto de escalas locais, para uma escala regional, e até mesmo
nacional.
5. Indicar a localização da área para efeitos de compensação das quercíneas abatidas na fase de construção e
exploração, de acordo com os critérios constantes do EIA
No âmbito da Integração Paisagística do projeto em análise, encontra-se contemplado um “plano de arborização”, tendo em
vista a compensação das azinheiras e sobreiros, que se torna pertinente abater para implantação das infraestruturas do
Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo.
A identificação e a quantidade de espécies existentes na área de intervenção do projeto e que consta dos Volumes 2
(Sistema Elevatório de Viana) e 3 (Reservatório de S. Miguel) do Projeto de Execução, Anexo VIII do Volume III (Anexos)
do EIA identificou um total de 15 azinheiras a abater com a implantação da estação elevatória e conduta elevatória e
respetiva rede viária, e de 119 azinheiras e 1 sobreiro na área de implantação do Reservatório de S. Miguel.
Na restante área ocupada pelo projeto em análise, nomeadamente ao longo da rede adutora principal, da rede secundária
e na área a beneficiar, dado o facto de terem deliberadamente sido excluídos os povoamentos que quercíneas,
nomeadamente os que constituem áreas de montado (habitat 6310), constata-se, também, que é muito escassa a presença
de quercíneas dispersas.
Atendendo a este facto, por uma questão de rentabilização do espaço disponível e a necessidade de compensação de
árvores protegidas que serão abatidas, procurou-se dentro da área afeta à estação elevatória e conduta elevatória, ao
caminho CA1 e ao Reservatório de S. Miguel, uma ocupação compensatória na proporção de 1:3, ou seja, por cada exemplar
abatido serão repostas 3 unidades da mesma espécie, o que ocupará uma área substancialmente maior que a área
diretamente ocupada pelas árvores a abater.
Com esta medida previa-se a plantação total de cerca de 402 exemplares de azinheiras (134 x 3) e de 3 sobreiros (1x3),
contudo, atendendo às caraterísticas do plano de plantação preconizado, o número será ainda acrescido, prevendo-se a
plantação de 442 azinheiras.
Atendendo ao exposto, em particular da conjugação do facto de as quercíneas indiretamente afetadas na área do bloco de
rega de Viana do Alentejo, maioritariamente dispersas e de ocorrência muito escassa, com o facto de a compensação de
exemplares abatidos com a construção das infraestruturas afetas ao circuito hidráulico projetado, ser efetuada na proporção
de 1:3 exemplares (o que foi conseguido por existir área disponível para tal), aumentando consideravelmente a área
atualmente ocupada por sobreiros e azinheiras, considera-se que foi desde logo compensados, não só os exemplares
abatidos no decorrer da fase de construção, como também aqueles que possam vir a ser abatidos na fase de exploração do
aproveitamento hidroagrícola (isto considerando o pior cenário, i.e. abate de todos os exemplares na matriz do perímetro de
rega).
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6. Explicitar em que medida se verifica a interferência do projeto com infraestruturas sob a responsabilidade da AgdA
(Águas do Alentejo), uma vez que o EIA refere (pág. 6-62) que "(...) o projeto interseta condutas de abastecimento de
água identificadas na área de estudo”.
A interferência do projeto com infraestruturas da responsabilidade da AgdA ocorre em três pontos:
1. No concelho de Alvito - junto a Vila Nova de Baronia (a Rede Adutora Principal do projeto interseta a conduta
adutora da AgdA) (Figura 2);
2. No concelho de Viana do Alentejo - próximo da Estação de Viana e no cruzamento com o rio Xarrama (a Rede
Secundária do projeto interseta a Conduta adutora da AgdA) (Figura 3).

Figura 2 - Interseção da Rede Principal do Projeto com a Conduta Adutora da AgdA - Alvito
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Figura 3 - Interseção da Rede Secundária do Projeto com a Conduta Adutora da AgdA – Viana do Alentejo
O EIA identifica a interseção do projeto com estas condutas de abastecimento nos seguintes pontos do relatório:
1. Descrição do Projeto (Ponto 3.6.6 – Travessias) – “Condutas de Abastecimento. A Rede Adutora Principal
interceta uma conduta de abastecimento urbano entre os nós N0114 e N0115. O empreiteiro deverá executar os
trabalhos referentes à avaliação da implantação da conduta de abastecimento urbano. Após esta avaliação da
localização e da cota de implantação da conduta de abastecimento, o empreiteiro deverá elaborar uma nota técnica
com a apresentação da planta e do perfil longitudinal da conduta adutora principal, das eventuais alterações a
efetuar e do modo de execução dos trabalhos”;
2. Caracterização da Situação de Referência (ponto 4.11.6 - Áreas de Uso Condicionado, Restrições e Servidões
de Utilidade Pública, subponto 4.11.6.2 - Infraestruturas) – “A área de estudo abrange duas condutas adutoras,
uma no concelho de Viana do Alentejo e outra no concelho de Alvito. (…) As adutoras intercetadas podem ser
visualizadas no Desenho 40278-EA-0200-DE-017(0) – Condicionantes do Volume II – Peças Desenhadas”.
As condutas estão identificadas no Desenho 40278-EA-0200-DE-017(0) – Condicionantes do Volume II – Peças
Desenhadas do EIA e esta informação foi obtida através dos PDM’s de Alvito e Viana do Alentejo e através da informação
cadastral enviada pela AgdA.
Efetivamente, o EIA efetuou uma série de consultas a entidades no sentido de identificar eventuais condicionantes territoriais
que pudessem ser relevantes para o projeto.
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Uma destas entidades foi a Águas do Alentejo, tendo sido informado por esta entidade o seguinte: “a visualização da referida
planta permite verificar a coexistência de infraestruturas pertencentes à AgdA com a área em apreço. Não obstante tal
constatação, não identificamos qualquer inconveniente à execução deste projeto, pelo que nos pronunciamos
favoravelmente” (Carta no Anexo V).
Adicionalmente, foram enunciados por esta entidade alguns aspetos a considerar na fase preparatória, nomeadamente os
seguintes:
1. Sempre que necessário projetar trabalhos que impliquem movimentos de terras junto às instalações da AgdA (à
superfície ou enterradas), devem ser realizadas sondagens que permitam minorar os riscos de interferência desta
intervenção com as infraestruturas da AgdA;
2. Tanto na fase de execução, como na fase de exploração, o promotor deverá permitir o normal acesso dos
trabalhadores da AgdA às instalações e demais infraestruturas de operação e manutenção dos sistemas;
3. No decorrer da elaboração do projeto de execução o promotor deve contactar a AgdA para melhor compatibilizar
todas as interferências que se venham a verificar.
Em anexo à carta de resposta (Anexo V), a AgdA enviou a informação do cadastro das infraestruturas.
Deste modo, o EIA identificou os impactes do seguinte modo:
4. Impactes – “Abastecimento de Água. O projeto interseta condutas de abastecimento de água identificadas na área
de estudo. O Projeto de Execução recomenda que na fase de obra se avalie detalhadamente a implantação das
mesmas (localização e cota de implantação), por forma a definir a melhor forma de execução dos trabalhos. No
ofício enviado pelas Águas Públicas do Alentejo, esta entidade admite verificar a coexistência de infraestruturas
pertencentes à AgdA mas não identificam qualquer inconveniente à execução do projeto, pelo que pronunciam
favoravelmente (vide Volume III – Anexos, Anexo I – Entidades)”.
Tal como referido na Descrição do Projeto, e nos impactes, a compatibilização do projeto com estas infraestruturas, será
efetuada em fase de obra, pelo empreiteiro, que deverá avaliar a implantação das condutas - localização e cota de
implantação – e na sequência dessa avaliação, elaborar o projeto de pormenor dos atravessamentos, com a apresentação
da planta e do perfil longitudinal da conduta adutora principal, das eventuais alterações a efetuar e do modo de execução
dos trabalhos.
B.2. Geologia. Geomorfologia. Tectónica e Sismicidade: Recursos Minerais
B.2.1. Geologia, Geomorfologia, Tectónica e Sismicidade
1. Caracterização da situação de referência
i. A caracterização do descritor geologia (que remete para o Desenho 40278-EA-0200-DE-007), é baseada na
cartografia geológica editada na escala 1/50 000 - Folha 43-C e em trabalho de campo, sendo feita, além do
enquadramento geral do projeto, também a caracterização mais pormenorizada das áreas de implantação dos
principais elementos do mesmo (Estação Elevatória, Reservatório, Rede Principal e Rede Viária) incluindo
informação, recolhida através de reconhecimentos de campo, importante para percecionar os métodos de
desmonte que poderão ser utilizados e também para aferir as características geotécnicas do substrato rochoso.
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No extrato da folha 40-C (e de um pouco da 40-A) da Carta Geológica de Portugal (CGP) à escala 1:50 000,
apresentado no desenho acima referido, com a implantação dos elementos do projeto, falta indicação correta da
base utilizada, e na legenda não constam algumas unidades que são abrangidas ou estão nas imediações da área
de projeto, e.g. calcários metamorfizados (mármores). As mesmas devem ser caracterizadas no texto. Deve ainda
ser mencionado que a área do projeto abrange também a folha 40-A da referida CGP, embora numa área muito
pequena.
ii. No Enquadramento geomorfológico além da variação geral de cotas devem ser indicadas as cotas mínima e
máxima. Deve também ser abordada a influência da tectónica na geomorfologia da região.
iii. No que respeita à Tectónica, além da direção dos principais sistemas de falha, deve ser feito um enquadramento
com referência também à neotectónica.
iv. No ponto 4.5.2 - Caracterização Sísmica deve ser abordada a relação da neotectónica com a sismicidade.
Conforme solicitado na alínea i), o Desenho 40278-EA-0200-DE-007 (Carta Geológica) foi revisto para inclusão da seguinte
informação: fonte de informação e unidades em falta na legenda (vd. Anexo VI). A seguir apresenta-se uma breve
caraterização das unidades agora identificadas: rochas quartzo-feldspáticas orto-derivadas e dos calcários, dolomitos e
rochas calco-silicatadas.
Câmbrico-Ordovícico
“Rochas quartzo-feldspáticas orto-derivadas” (Gnaisses, leptinitos e metavulcânicos ácidos)
São rochas ácidas de origem ígnea, extrusivas e subintrusivcas, que, devido a atividade metamórfica, estão representadas
por leptinitos, gnaisses e metavulcanitos. São posteriores à série calcário-dolomítica e situam-se em diferentes níveis, por
vezes associados com metabasitos.
Os leptinitos da serra de Viana apresentam uma matriz granoblástica, microcristalina a felsítica, essencialmente quartzoalbítica. A microclina está quase sempre presente, sendo invadida e corroída pela albite e quartzo. Podem ainda existir
outros minerais, mas sempre com caráter acessório.
Calcários, dolomitos e rochas calco-silicatadas
As rochas calcárias derivadas de sedimentos calcários e calcário-dolomíticos, puros e impuros, encontram-se largamente
representadas na faixa calcária entre Viana e o Alvito e, também, em diversos afloramentos alinhados entre Águas de Peixes
e Vila Nova da Baronia. Compreendem essencialmente calcários e dolomitos cristalinos, cipolinos, rochas calco-silicatadas
ou calcomagnesianas silicatadas. Os calcários e os dolomitos cristalinos são as rochas calcomagnesianas dominantes nesta
região, em que as rochas calcárias ocorrem preferentemente no ramo etre Viana e Alvito, enquanto que os dolomitos
parecem dominar no ramo oriental entre Água de Peixes e Vila Nova da Baronia.
Como elemento de base para a análise das unidades interessadas foi também consultada - para além da Folha 40C já
referida no EIA - a Folha 40-A, 1969 (Viana do Alentejo), da Carta Geológica de Portugal na escala 1:50 000, por abranger
uma área, ainda que muito reduzida, na zona norte da área de estudo.
Quanto ao enquadramento geomorfológico (ii), o concelho de Viana do Alentejo espelha do ponto de vista morfológico a
imagem tradicional associada ao relevo do Alentejo sendo marcado, no essencial, por um relevo ondulado e sem contrastes
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morfológicos acentuados. Como se pode observar da análise do mapa hipsométrico que se apresenta na Figura 4 constatase uma amplitude altimétrica na área de estudo a variar entre os 152 (cota mínima) e os 225 (cota máxima).

Figura 4 – Mapa Hipsométrico da área em estudo
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No que respeita à neotectónica (iii), os terrenos da área em estudo foram afetados por um metamorfismo epi-mesozonal e
também sofreram os efeitos da tectonização hercínica, tendo sido reconhecidas duas fases de dobramento, seguidas de
fase de fracturação ou rutura.
A primeira fase de deformação foi responsável pelo dobramento isoclinal e pela xistosidade do tipo “slaty cleavage”. Estas
rochas, quando observadas em diferentes escalas têm geralmente direções aproximadamente NW-SE a NNW-SSE,
inclinado para NE-ENE.
A segunda fase de deformação originou dobras ortorrômbicas, algumas do tipo em harmónio, microcrenulação e clivagem
de fratura com direção WNW-ESE, inclinando habitualmente para NNE. As deformações desta fase nem sempre se
manifestam, confundindo-se com as da primeira sobretudo nas rochas mais metamórficas (anfibolitos, mármores, etc.) e
maciças, ou, porque tiveram caráter local.
Posteriormente, produziram-se numerosos acidentes tectónicos, nomeadamente: falhas inversas NW-SE a E-W e
desligamentos NE-SW.
Particularmente no maciço de Viana-Alvito, as estruturas sofreram como que uma rotação devida a movimentos conjugados
de diversas falhas: cavalgamentos N-NNE e falhas de rejeição horizontal (um sistema NW-W e outro NE).
As deformações que originaram dobramentos e as estruturas resultantes são as mesmas que se observam no resto da
região, tendo havido apenas mudança nas direções habituais que estão agora para N-NE, pelo que, uma sobreposição de
dobramento não explicará este novo rumo das estruturas. Apenas teria havido um aperto das estruturas anteriores, de WNWESE.
A estrutura anticlinal de Viana-Alvito tem o seu eixo sensivelmente N-S. Algumas fraturas reabriram mais tarde, e nelas se
instalaram rochas básicas gabro-doleríticas, habitualmente com pigeonite e, por vezes, com olivina.
A sismicidade (iv) do território português continental é condicionada pelo seu enquadramento macro tectónico, associado
ao dinamismo interplacas, e pelo seu contexto morfo-estrutural, relacionado com fenómenos neotectónicos intraplacas.
Do ponto de vista macro tectónio, Portugal continental localiza-se sobre a placa Euro-Asiática, pouco a norte do limite entre
as placas Euro-Asiática e Africana, e a este, do ponto tríplice (um pouco mais distante), que corresponde à fronteira destas
duas placas com a placa Americana (Figura 5). Devido a este contexto tectónico, o território português constitui uma zona
de sismicidade importante. Na zona mais ocidental da fratura Açores-Gibraltar, na junção tripla dos Açores, a sismicidade
que se faz sentir está relacionada quer com o vulcanismo quer com a movimentação interplacas. A Sudeste da ilha de S.
Miguel, a Falha da Glória tem um comportamento assísmico o que pode ser devido à reduzida taxa de movimento que
poderá provocar sismos de grande período de retorno. Na zona de cavalgamento a sismicidade é difusa, não delimitando
bem uma zona de fronteira, evidenciando um mecanismo complexo de fronteira de placas.
Os dados existentes sobre a evolução tectónica do território português indicam que, após o período Miocénico, caracterizado
por uma atividade tectónica intensa em várias áreas, se seguiu um intervalo de relativa acalmia no Pliocénico, acentuandose novamente a atividade tectónica no final do Pliocénico, prolongando-se pelo período Quaternário.
Esta situação concorda com evidências de uma modificação do regime tectónico na região do Arco de Gibraltar
(Mediterrâneo ocidental) no final do Pliocénico e início do Quaternário, passando-se de uma extensão E-W a ENE-WSW, no
Pliocénico superior, a uma compressão orientada NW-SE a NNW-SSE, no Quaternário inferior. O regime compressivo
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quaternário observado na região do Arco de Gibraltar poderá dever-se a uma aceleração da velocidade de convergência
das placas africana e eurasiática, ou a um bloqueio da sua convergência.

Fonte: www-ext.lnec.pt/LNEC/DE/NESDE/divulgacao/tectonica.html

Figura 5 – Localização de Portugal face às Placas Euro-Asiática Africana e Americana e principais falhas
Deste enquadramento resultam no território português continental, segundo o Eurocódigo 8 (NE EN 1998-1-1: 2010) ações
sísmicas Tipo 1 (sismos afastados), com referência a sismos com epicentro nas zonas interplacas: Zona limitada a Norte e
a Nordeste pelo litoral de Cádis; a Sudeste, pelo litoral marroquino; e a Oeste, pela cadeia médio-atlântica, incluindo, o banco
de Goringe - meridianos 12º W e 11º W e paralelos 36º e 35º - a que se associa, frequentemente, grande importância sismo
tectónica. A atividade sísmica registada nesta zona concentra-se essencialmente entre os paralelos 36º e 37º a Oeste do
meridiano 11º W, sendo mais forte a Sul e a Sudeste do banco de Goringe. A nível morfoestrutural, o território português
continental, assim como toda a Península Ibérica apresenta um dinamismo específico que se centra nas diversas unidades
morfoestruturais, organizadas em torno do Maciço Hespérico, que constitui o núcleo duro deste território. A este contexto
morfoestrutural estão associados sismos intraplaca. As ações sísmicas resultantes, segundo o Eurocódigo 8 (NE EN 19981-1: 2010), são do Tipo 2 (sismos próximos), referentes a sismos com epicentro nas regiões interplacas, associados às
diversas falhas ativas neotectónicas do país.
No caso da área de estudo, pela sua proximidade, destacam-se os carreamentos de orientação sensivelmente N-S,
localizados a Oeste e Este de Vila nova da Baronia, que colocam em contacto as rochas ígneas, a poente, e metamórficas,
a nascente.
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2. Avaliação de Impactes
Uma vez que na caracterização de referência é referida a possibilidade de utilização de explosivos para desmonte,
deve ser analisado o seu possível impacte na geologia, nomeadamente no que respeita a sobrefaturação e
instabilidade de taludes já existentes ou mesmo em pedreiras que possam existir na região, em exploração ou
abandonadas.
As zonas onde o maciço rochoso ocorre a menor profundidade e para as quais se identificou que poderá vir a ser necessário
recorrer a martelo pneumático e/ou explosivos para desmonte, são as seguintes:
Estação Elevatória de Viana:
 a zona de implantação do edifício da estação elevatória;
 a zona de implantação da estrutura dos reservatórios hidropneumáticos;
 zona de implantação da vala norte; e
 zona de implantação da conduta elevatória.
Reservatório de São Miguel:
 a zona de implantação do reservatório;
 a zona de implantação do coletor / vala de descarga de superfície e de fundo; e
 a zona de implantação da vala de descarga.
Rede Adutora Principal e Rede de rega (situações pontuais).
Relativamente ao volume de escavações para o qual poderá vir a ser necessário recorrer a martelo pneumático e/ou a
explosivos, da análise do Quadro 2, verifica-se que este respeita a 2 272 m3, quantidade que se considera não ser
representativa face ao volume total de escavações previstas para materialização do projeto (323 487 m3).
Quadro 2 – Volume de escavação previsto com recurso a explosivos
INFRAESTRUTURA

Qtd. estimada

Estação Elevatória de Viana
 implantação da estação elevatória

242 m3

 implantação da estrutura dos reservatórios hidropneumáticos

36 m3

 implantação da vala norte

30 m3

 implantação da conduta elevatória

1,04 m3

Reservatório de São Miguel
 movimentos de terras para execução do reservatório

36

1 022 m3

 implantação do coletor / vala de descarga de superfície e de fundo

3,4 m3

 implantação da vala de descarga

0,07 m3
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INFRAESTRUTURA

Qtd. estimada

Rede Adutora Principal
 movimentos de terras para implantação da rede adutora

965 m3

Rede de Rega
 movimentos de terras para implantação da rede de rega
Total do volume de escavações com recurso a explosivos

190 m3
2 272 m3

Acresce que, tal como indicado no projeto, o desmonte com recurso a explosivos será sempre evitado, devendo para tal ser
consideradas metodologias alternativas, como sejam o fio diamantado ou o recurso a explosivos de baixa potência. A seguir
apresenta-se uma breve descrição do modo de operação destes 2 métodos:
Fio diamantado
O fio diamantado para o corte de rocha é um cabo de aço flexível que serve de suporte aos anéis diamantados, também
vulgarmente denominados de pérolas. As pérolas consistem num anel metálico que serve de base à pasta diamantada
- elemento abrasivo que procede ao corte da rocha. O fio diamantado opera através de um equipamento de corte
constituído por uma plataforma motorizada com um volante ligado ao motor principal. Este volante, tem a função de
transladar o fio diamantado em contato com a rocha. O equipamento de corte também possui um motor secundário,
que efetua o tensionamento continuo do fio, à medida que avança o corte. O fio diamantado pode ser utilizado em
todas as fases do desmonte de rochas, seja ele primário ou secundário.
Explosivos do tipo Rockracker
Rockracker são uma nova técnica de escavação de rochas que opera através de um mecanismo de tensão de rotura
em oposição à detonação de explosivos, sendo por isso indicado para desmonte de rochas em áreas sensíveis. A
tecnologia Rockracker é um método não explosivo de desmonte de rochas e maciços rochosos, que emprega
mecanismos de tensão de rotura sob condições controladas por forma a permitir a escavação contínua à superfície e
subterrânea. Este tipo de explosivos, que atua através de um cone de fracturação, carateriza-se por reduzidos níveis
de ruído, de vibrações, sem projeção de materiais e com baixas emissões de gás.
Face ao exposto, quer no que se refere aos métodos a utilizar, quer no que se refere ao volume de escavação para o qual
poderá vir a ser necessário recorrer a martelo pneumático e/ou a explosivos, muito reduzido face ao volume total de
escavação e correspondente a situações muito localizadas, considera-se salvaguardada a ocorrência de eventuais impactes
no que respeita à sobrefaturação e /ou instabilidade em taludes.
Por outro lado, de acordo com a informação constante do ponto B.2.2 seguinte, não foram identificadas quaisquer áreas de
atual ou anterior exploração de recursos minerais, nomeadamente pedreiras, na área de estudo ou envolvente mais próxima.
Também no que se refere a explorações desativadas / abandonadas identificadas no EIA, as mesmas encontram-se a uma
distância significativa dos locais de obra, não se inserindo na área de estudo, considerada, no mínimo, a área correspondente
às zonas que serão diretamente sujeitas a intervenções para implantação do projeto e uma faixa adicional envolvente de
200 m.
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B.2.2. Recursos Minerais
O EIA não aborda especificamente os recursos minerais.
No Relatório Síntese, relativamente a este fator e nomeadamente aos mármores, existem apenas algumas referências
noutros fatores (Solos, Recursos Hídricos, Ordenamento do Território).
No que se refere a servidões administrativas (áreas de prospeção e pesquisa, pedreiras licenciadas, etc.), não é claro se
foram tomadas em consideração neste estudo, e no caso de existirem, os direitos adquiridos por esses concessionários
poderão não estar devidamente acautelados.
Deste modo, deverá ser apresentada a verificação das servidões administrativas vigentes.

O EIA não aborda especificamente os recursos minerais, porque não foram identificados recursos desta natureza na área
de estudo.
Tal como já referido, no início do EIA efetuou-se uma série de consultas a entidades no sentido de identificar eventuais
condicionantes territoriais que pudessem ser relevantes para o projeto, para além daquelas que já tinham sido identificadas
anteriormente.
Neste sentido foi contactada a DGEG (Anexo VII) solicitando “informação relativa a eventuais recursos hidrogeológicos e
geotérmicos, bem como, informação relativa a minas e pedreiras (áreas de prospeção e pesquisa, áreas de concessão, etc.)
na área em apreço”.
Foi ainda solicitada “informação sobre outras eventuais condicionantes que possam interferir com o empreendimento em
apreço, bem como, quaisquer outras preocupações que a área de estudo possa suscitar”.
Para além disso, foi também contactado o LNEG tendo sido solicitada “informação sobre eventuais condicionantes, projetos,
planos ou programas existentes e/ou que possam interferir com o empreendimento em apreço, bem como quaisquer outras
preocupações que a área de estudo possa suscitar”.
Nenhuma destas entidades respondeu, tal como apresentado no Quadro I.1 do Anexo I do EIA, o qual se apresenta
novamente no presente documento (Anexo VII).
Para além da consulta a estas entidades, foram ainda analisados os PDM’s dos concelhos em estudo, nomeadamente as
cartas de ordenamento e condicionantes, sendo que não foi identificada, na área em estudo, qualquer área relativa a
recursos geológicos / massas minerais.
No decorrer do trabalho de campo foram identificadas algumas minas abandonadas, nomeadamente a leste da Conduta
Adutora, entre o Reservatório de São Miguel e o Sítio da Tapada, mas nenhuma destas áreas se localiza no interior da área
de estudo.
Também foi identificada uma pedreira (referida no ponto 4.5 – Geologia e Geomorfologia, subponto 4.5.3 – Reconhecimento
de Campo), junto à estrada municipal que faz a ligação entre Vila Nova da Baronia e Alvito, a norte, a qual se encontra a
cerca de 2 km de Alvito. Também neste caso, se verificou que a pedreira está fora da área de estudo, não se prevendo
qualquer interferência com a mesma.
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Das Minas de Alvito identificadas na carta militar, a oeste da Conduta Adutora, já não se encontram vestígios de exploração
mineira.
De resto, não foram identificadas outras áreas de atual ou anterior exploração de recursos minerais, na área de estudo ou
envolvente mais próxima.
B.3. Sistemas ecológicos
1. No Anexo IV.1-Elenco Faunístico-Quadro 4 deverá ser incluída a referência à(s) quadrícula(s) onde foi confirmada a
presença de abetarda (Otis tarda) durante o levantamento de campo.
A observação de abetarda (Otis tarda), foi realizada no âmbito dos levantamentos de campo dirigidos à fauna, concretamente
durante o Transecto 8, o qual tem desenvolvimento apenas na quadrícula UTM 10x10 km NC85 (ver Figura 7). Esta
observação correspondeu a três machos pousados e observados através de telescópio.
2. Esclarecer qual o motivo da inclusão de áreas de povoamento de quercíneas/habitat 6310 na zona a beneficiar,
designadamente próximo do outeiro da Boa Vida/Monte do Alcaide/Monte da Pantofa.
Por lapso, a área de povoamento junto ao Monte do Alcaide não foi retirada do projeto, por questão de pormenor de escala.
Contudo, esta área corresponde ao canto de um pivot, não se prevendo, por isso, que a mesma venha a ser regada e que
os exemplares de quercíneas (c.a 15 árvores) sejam afetados.

Figura 6 - Povoamento de quercíneas junto ao Monte do Alcaide
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Figura 7 – Inserção do Transecto 8 (
40

) na Quadrícula NC85
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3. Face às referências efetuadas nas páginas 4-81, 6-39, 6-60, 6-63 e 7-5 (Volume 1 – Relatório síntese), esclarecer o
valor das áreas com Sobreiros e Azinheiras que serão afetadas pelo projeto, nomeadamente na fase de construção e
de exploração, indicando discriminadamente as que constituem povoamento.
Neste contexto, deverá ser efetuada a correção das referências às plantações/sementeiras de Sobreiros e Azinheiras
para compensação dos abates a efetuar.
A referida compensação faz-se em função da área afetada pelo arranque/corte a que é aplicado um fator mínimo de
1,25 e não em função do número dos exemplares abatidos (artigo 8.º do 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).
Assim, o arranque de azinheiras e sobreiros em povoamento está, nomeadamente, condicionada à constituição de
novas áreas de povoamento ou beneficiação de áreas de povoamentos preexistentes nos termos de projeto de
compensação que venha a ser estabelecido nos termos do disposto no referido artigo, pelo que deverão ser revistas
as medidas preconizadas no EIA nesse sentido.
Face às referências efetuadas nas páginas em questão, apresenta-se no quadro seguinte (correspondente ao Quadro 6.9.1
do EIA, Capítulo 6.9 do Volume I - Relatório Síntese), o valor das áreas afetadas pelo projeto, quer na fase de construção,
quer na fase de exploração.
Quadro 3 – Quantificação das áreas (ha) das diferentes classes de uso dos solos afetadas pela implementação da
rede de rega e restantes infraestruturas do projeto

Uso e ocupação do solo

Área de Estudo
(contemplando um Buffer
adicional de 200m)

Bloco de Rega

INFRAESTRUTURAS (EE + CONDUTA ELEVATÓRIA +
ADUTORA PRINCIPAL + RESERVATÓRIO DE SÃO MIGUEL
+ EF + CA1 + CA2)
ÁREA DE EXPROPRIAÇÃO

ÁREA DE INDEMINIZAÇÃO

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

277,2

4,1

3,14

0,1

7,16

44,0

1,17

1,8

22,2

0,3

0,82

0,0

-

-

-

-

Outros Povoamentos Florestais

125,5

1,8

1,81

0,0

0,02

0,1

1,09

1,7

Olival de Sequeiro

61,9

0,9

26,63

0,6

0,60

3,7

1,64

2,6

Olival de Regadio

467,7

6,9

408,74

8.9

0,70

4,3

2,74

4,3

Vinha de Sequeiro

4,9

0,1

-

-

-

-

-

-

Vinha de Regadio

0,9

0,0

-

-

-

-

-

-

Pomar

0,6

0,0

-

-

-

-

-

-

Culturas Anuais de Sequeiro (com e
sem quercíneas dispersas)

5 560,6

81,7

4 100,16

89,0

7,59

46,7

56,53

88,0

Culturas Anuais de Regadio

63,9

0,9

59,73

1,3

-

-

-

-

Matos

2,0

0,0

0,06

0,0

-

-

-

-

Vegetação Ripícola

91,3

1,3

3,26

0,1

0,17

1,0

0,66

1,0

Montado (Habitat
6310)
Povoamentos de
Quercíneas
Povoamento de
Quercíneas
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Uso e ocupação do solo

Área de Estudo
(contemplando um Buffer
adicional de 200m)

Bloco de Rega

INFRAESTRUTURAS (EE + CONDUTA ELEVATÓRIA +
ADUTORA PRINCIPAL + RESERVATÓRIO DE SÃO MIGUEL
+ EF + CA1 + CA2)
ÁREA DE EXPROPRIAÇÃO

ÁREA DE INDEMINIZAÇÃO

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Plano de Água

37,9

0,6

1,82

0,0

-

-

0,01

0,0

Zonas Artificializadas

90,6

1,3

1,92

0,0

0,02

0,1

0,38

0,6

Totais

6 807,3

100,0

4 608,10

100,0

16,26

100,0

64,22

100,0

De acordo com a informação contida no quadro anterior, as áreas com sobreiros e azinheiras afetadas pelo projeto, serão
de cerca de 8,33 ha na fase de construção, as quais constituem povoamento de quercíneas / Habitat 6310 (Montado) e, na
fase de exploração, cerca de 3,96 ha de povoamento de quercíneas, dos quais 3,14 ha constituem Habitat 6310 (Montado).
Não se considera necessária a correção das referências às plantações /sementeiras de sobreiros e azinheiras, uma vez
que, havendo área disponível, utilizou-se a razão 1:3 no que se refere à compensação de exemplares abatidos (134
azinheiras e 1 sobreiro), o que permite compensar quer a afetação destas espécies resultante da fase de construção, quer
a resultante da fase de exploração.
4. Relativamente à adutora principal, esclarecer da possibilidade de alternativa de traçado entre os nós nº 23 e 24 da
infraestrutura C3, evitando o atravessamento da arborização existente.
Atendendo a que o EIA foi desenvolvido em simultâneo com o Projeto de Execução do Circuito Hidráulico de Viana do
Alentejo e respetivo Bloco de Rega, durante a elaboração do mesmo foram avaliadas alternativas de traçado, ou localização
de infraestruturas, sempre que tal se considerou justificável, com o objetivo de obter uma solução o mais otimizada possível,
não só do ponto de vista técnico e económico, mas também ambiental.
No caso da situação referida, visando minimizar a afetação da arborização existente, o seu atravessamento foi feito numa
zona o mais limítrofe possível, não sendo, contudo, evitável.
Efetivamente, do ponto de vista técnico, ponderou-se a possibilidade de proceder à ligação entre os referidos nós mais a
Este, no sentido da conduta C3.4, mas constatou-se que esta ligação atravessaria uma extensão significativa de terrenos a
cotas mais elevadas, não existindo, neste ponto, pressão da água suficiente para beneficiar os prédios a Norte da ribeira da
Fragosa.
B.4. Socioeconomia
1. Aprofundar a análise sócio-demográfica no que concerne ao mercado de trabalho, com recurso aos dados do Inquérito
ao Emprego (publicado trimestralmente pelo INE, para uma abordagem desagregada à NUT II, Alentejo) para as
análises supra concelhias e às estatísticas relativas aos desempregados inscritos nos Serviços de Emprego do Instituto
do Emprego e Formação Profissional (IEFP), que são disponibilizadas mensalmente no site daquele Instituto, para
uma compreensão da dimensão e características da população desempregada, ao nível concelhio.
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No Capítulo 4.13.5 do Volume I do EIA (Relatório Síntese) foi apresentada informação relativa ao mercado de trabalho
na área em estudo, tendo-se apresentado dados para a Região, Sub-Regiões, Concelhos e Freguesias em estudo, com
base nos dois últimos Censos da população (2001 e 2011), por forma a avaliar a evolução da taxa de atividade e do
desemprego neste período intercensitário.
Por forma a dar resposta a esta solicitação da Comissão de Avaliação, compreender a dimensão e características da
população desempregada na região, e apresentar dados mais recentes sobre este tema, foram consultados os seguintes
documentos:
1. Estatísticas do Emprego, 2.º trimestre de 2017 – INE;
2. Estatísticas do Emprego, 4.º trimestre de 2016 - INE;
3. Estatísticas do Emprego, 4º Trimestre de 2014 – INE;
4. Estatísticas Mensais, agosto 2017 – Instituto do Emprego e Formação Profissional (dados até ao nível NUT II);
5. Desemprego Registado por Concelho – Estatísticas Mensais, setembro 2017 - Instituto do Emprego e Formação
Profissional (dados até ao nível de concelho).
Apresenta-se seguidamente a informação apresentada no Quadro 4.13.5 do Relatório Síntese do EIA (Quadro 4), relativa
à taxa de Atividade e Desemprego nas unidades territoriais em estudo.
Quadro 4 - Taxa de Atividade da População Residente

Unidade Territorial

Taxa de Atividade
2001
(%)

Taxa de Atividade
2011
(%)

ALENTEJO

45,4

45,3

8,4

12,8

Alentejo Central

46,5

45,9

6,2

11,2

Évora

49,4

48,9

5,1

10,6

UF N. Sr.ª Tourega e N. Srª
Guadalupe

52,3

48,8

5,1

6,7

Viana do Alentejo

43,2

45,5

5,2

9,6

Alcáçovas

41,1

42,9

7,3

8,2

Viana do Alentejo

43,5

45,1

4,2

11,1

Aguiar

48

53,0

3,5

8,7

Baixo Alentejo

42,4

43,6

11,4

14,5

Alvito

41,2

42,4

8,2

10,1

Alvito

42,9

41,1

5,4

9,5

Vila Nova Baronia

39,4

43,6

11,2

10,7

Taxa de Desemprego 2001 Taxa de Desemprego 2011
(%)
(%)

Fonte: INE Censos 2001 e Censos 2011

De acordo com os dados dos Censos 2001 e 2011, e tal como já reportado no EIA, a taxa de desemprego na Região do
Alentejo (NUT II) era de 8,4% em 2001 e de 12,8% em 2011, ou seja, agravou-se entre os dois últimos Censos.
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Atendendo às Estatísticas Trimestrais do Emprego disponibilizadas pelo INE e observando os dados disponíveis até ao 2º
trimestre de 2017 (Quadro 5), verifica-se que em 2012 e 2013 a situação de desemprego na Região do Alentejo continuou
a agravar-se (16,0 e 16,9%, respetivamente), sendo que a partir de 2014, começou a reduzir e desde aí tem vindo sempre
a melhorar, verificando-se que a taxa de desemprego no final do 2º trimestre de 2017 era de 8,7%.
Quadro 5 – Taxa de Desemprego (%) – Região do Alentejo
NUT II

2012

2013

2014

2015

2016

2017 (2º trimestre)

Alentejo

16,0

16,9

14,3

13,3

12,1

8,7

Fonte: INE Estatísticas Territoriais de Emprego (Entre 2014 e 2017)

Analisando os dados disponibilizados pelo IEFP, nomeadamente no documento “Estatísticas Mensais” de agosto de 2017,
é possível compreender o desemprego na Região do Alentejo, não só ao nível dos grupos de profissões, como das atividades
económicas (Quadro 6 e Quadro 7).
Quadro 6 – Desemprego Registado por Grupos de Profissões (CPP-19) – Região do Alentejo
Grupos de Profissões (CPP 2010)

Alentejo
Total

19.497

01-Oficiais das Forças Armadas

2

03-Outro pessoal das Forças Armadas

5

11-Rep. poder legisla., órgãos execut., dirigentes , diretores, gestores de empresas

25

12-Directores de serviços administrativos e comerciais

70

13-Directores de produção e de serviços especializados

60

14-Diretores de hotelaria, restauração, comércio e de outros serviços

60

21-Especialistas das ciências físicas, mat., engenharias e técnicas afins

462

22-Profissionais de saúde

129

23-Professores

401

24-Espec.finanças, contab, org. admin., relações públ. e comerciais

217

25-Especialistas em tecnologias de informação e comunicação (TIC)

67

26-Especialistas em assuntos jurídicos, sociais, artísticos e culturais

514

31-Técnicos e profissões das ciências e engenharia, de nível intermédio

349

32-Técnicos e profissionais, de nível intermédio da saúde

217

33-Técni. de nível intermédio, das áreas financ., admin. e dos negócios

384

34-Técni.nível intermédio dos serv. jurídicos, sociais, desport., cultu. e simil.

298

35-Técnicos das tecnologias de informação e comunicação

227

41-Empr. de escritório, secretários e operadores de processamento de dados

927

42-Pessoal de apoio direto a clientes

425

43-Op.de dados, de contab, estatística, serviços financ. e de registo

210

44-Outro pessoal de apoio de tipo administrativo

75

51-Trabalhadores dos serviços pessoais

852
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Grupos de Profissões (CPP 2010)

Alentejo

52-Vendedores

1.593

53-Trabalhadores dos cuidados pessoais e similares

1.065

54-Pessoal dos serviços de proteção e segurança
61-Agricultores e trab qual. da agricultura e produção animal para o mercado

154
2.652

62-Trab qual. floresta, pesca e caça para o mercado

74

63-Agricultores, criadores de animais, pescadores, caçadores de subsistência

38

71-Trab qualificados da construção e similares, exceto eletricista

1.007

72-Trabalhadores qualificados da metalurgia, metalomecânica e similares

552

73-Trab. impressão, fab. instrumentos precisão, joalheiros, artesãos e simil.

68

74-Trabalhadores qualificados em eletricidade e em eletrónica

186

75-Trab. da transf. alimentos, da madeira, do vestuário e outras ind. e artesanato

332

81-Operadores de instalações fixas e máquinas

215

82-Trabalhadores da montagem

58

83-Condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis

555

91-Trabalhadores de limpeza
92-Trab.não qualif. da agricultura, produção animal, pesca e floresta
93-Trab.não qualif. ind. extrativa, construção, ind. transfor. e transportes

2.309
521
1.021

94-Assistentes na preparação de refeições

390

95-Vendedores ambulantes (exceto de alimentos) e prest. serviços na rua

107

96-Trabalhadores dos resíduos e de outros serviços elementares

618

Outros

6

Fonte: IEFP Estatísticas Mensais (agosto de 2017).

De acordo com o quadro apresentado verifica-se que os grupos de profissões onde o número de desempregados é maior
são os seguintes:
1. Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e produção animal para o mercado (2.652);
2. Trabalhadores de limpeza (2.309);
3. Vendedores (1.593);
4. Trabalhadores dos cuidados pessoais e similares (1.065);
5. Trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, construção, indústria transformadora e transportes (1.021);
6. Trabalhadores qualificados da construção e similares, exceto eletricista (1.007).
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Quadro 7 – Desemprego Registado (Novo emprego) por Atividade Económica – Região do Alentejo
Atividade Económica

Alentejo
Total

16.738

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

3.884

Indústria, energia e água e construção

2.886

Indústrias extrativas

80

Indústrias alimentares das bebidas e do tabaco

516

Fabricação de têxteis

35

Indústria do vestuário

45

Indústria do couro e de produtos do couro

7

Indústria da madeira e da cortiça

60

Indústrias do papel, impressão e reprodução

27

Fab. produtos petrol., químicos, farmac., borracha e plástico

84

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos

80

Indúst. metal. base e fabrico de produtos metálicos

172

Fab. equip. informático, elétrico, máq. e equipamentos n.e.

87

Fab. veículos automóveis, comp. e outro equip. de transporte

93

Fabrico de mobiliário, reparação, instalação máquinas. e equipamentos e outra indústria transformadora

76

Eletricidade, gás e água, saneamento, resíduos e despoluição

45

Construção

1.479

Serviços

9.628

Comércio, manutenção, reparação. de veículos automóveis e motociclos
Comércio por grosso e a retalho
Transportes e armazenagem

163
1.753
150

Alojamento, restauração e similares

1.519

Atividades de informação e de comunicação

171

Atividades financeiras e de seguros

128

At. imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio

2.021

Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares

237

Admin. pública, educação, at. de saúde e apoio social

2.584

Outras atividades de serviços

902

Sem classificação

340

Fonte: IEFP Estatísticas Mensais (agosto de 2017).

No que diz respeito ao desemprego segundo a atividade económica, e de acordo com o Quadro 7, verifica-se que dos
16.738 desempregados da região do Alentejo à procura de novo emprego, 9.628 (57,5%) são do ramo dos serviços, 3.884
(23,2%) da Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca, e 2.886 (17,2%) da Indústria, Energia e Água e
Construção. Os restantes 340 (2%) estão ligados a atividades sem classificação.

46

40278-EA-0100-ME -40278-EA-0100-MECIRCUITO HIDRÁULICO DE VIANA DO ALENTEJO E RESPETIVO BLOCO DE REGA
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
ADITAMENTO

De notar que apesar do setor dos Serviços ser o mais representativo em todas as Regiões do país, verifica-se que a Região
do Alentejo é aquela em que o desemprego no setor da Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca assume maior
relevância (Figura 8).

Fonte: IEFP Estatísticas Mensais (agosto de 2017)

Figura 8 – Desemprego por atividades económicas segundo as regiões
Através do documento “Desemprego Registado por Concelho – Estatísticas Mensais”, igualmente da responsabilidade do
IEFP, com data de setembro de 2017, foi possível caracterizar mais detalhadamente o desemprego nos concelhos em
estudo, ao nível dos seguintes parâmetros: género, tempo de inscrição, situação face à procura de emprego, grupo etário e
nível de escolaridade.
Quadro 8 – Percentagem de desemprego registado por concelho segundo o género, tempo de inscrição e situação
face à procura de emprego
Género (%)

Tempo de Inscrição (%)

Situação face à procura de emprego (%)

H

M

< 1 ano

1 ano e +

1º emprego

Novo emprego

REGIÃO ALENTEJO

45

55

52

48

14

76

Alvito

39

61

51

49

20

80

Évora

45

55

56

44

13

87

Viana do Alentejo

42

58

56

44

20

80

Fonte: Desemprego Registado por Concelho – Estatísticas Mensais IEFP (setembro 2017).

Assim, quanto ao género, tempo de inscrição e situação face à procura de emprego, na região e concelhos em estudo
verifica-se o seguinte (Quadro 8):
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1. Há mais desempregados do sexo feminino (entre 55% e 61%);
2. Entre 52% e 56% dos desempregados estão inscritos há menos de um ano;
3. A maior parte dos desempregados procura um novo emprego (entre 76 e 87%).
Quadro 9 – Percentagem de desemprego registado no concelho segundo o grupo etário
Grupo Etário (%)
<25 anos

25 – 34 anos

35 – 54 anos

55 anos e +

REGIÃO ALENTEJO

17

25

40

18

Alvito

20

24

33

23

Évora

15

22

46

17

Viana do Alentejo

17

25

40

18

Fonte: Desemprego Registado por Concelho – Estatísticas Mensais IEFP (setembro 2017)

Fonte: Desemprego Registado por Concelho – Estatísticas Mensais IEFP (setembro 2017)

Figura 9 – Gráficos do desemprego por grupo etário
Quanto ao grupo etário, verifica-se através do Quadro 9 e Figura 9, que a maior percentagem de população desempregada
nos concelhos e região em estudo pertence à classe etária entre os 35 e os 54 anos, sendo Alvito o concelho em que esta
percentagem é menor (33%). Nas restantes unidades territoriais este valor varia entre 40% e 46%.
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Quadro 10 – Percentagem do desemprego registado no concelho por nível de escolaridade
Nível de Escolaridade (%)
< 1º Ciclo EB

1º Ciclo EB

2º Ciclo EB

3º Ciclo EB

Secundário

Superior

REGIÃO
ALENTEJO

12

16

15

19

27

12

Alvito

9

13

15

17

36

9

Évora

6

12

12

17

29

23

Viana do Alentejo

9

16

12

18

26

19

Figura 10 – Gráficos do desemprego por Nível de escolaridade
No que concerne ao desemprego registado na região e nos concelhos, segundo os níveis de escolaridade, é possível
verificar o seguinte (Quadro 10 e Figura 10):
1. Os desempregados da região do Alentejo e dos concelhos em estudo apresentam diversos níveis de escolaridade,
desde o nível inferior ao 1º ciclo do ensino básico até ao superior;
2. A maior percentagem de população desempregada das unidades territoriais em estudo, apresenta nível de
escolaridade até ao secundário;
3. Évora e Viana do Alentejo são as unidades territoriais onde a percentagem de desempregados com nível de
escolaridade superior é maior (23% e 19%, respetivamente).
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Em suma, é possível concluir o seguinte:
1. A taxa de desemprego na Região do Alentejo aumentou entre 2001 e 2013 (ano em que atingiu um máximo de
16,9%), e tem vindo a baixar desde 2014; atualmente a taxa de desemprego no Alentejo é de 8,7%;
2. De acordo com os dados mais recentes de desemprego (agosto 2017), o grupo de profissões mais representativo
em termos de desemprego na Região do Alentejo é o grupo dos “Agricultores e trabalhadores qualificados da
agricultura e produção animal para o mercado”, com 2.652 desempregados;
3. O Alentejo é a região do país onde o desemprego no setor da “Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca”
assume maior relevância;
4. Na Região do Alentejo e nos concelhos em estudo, há mais desempregados do setor feminino, entre 52 e 56% dos
desempregados estão inscritos há menos de um ano e a maior parte dos desempregados procura um novo emprego
(entre 76% e 87%);
5. A maior percentagem de população desempregada nos concelhos e região em estudo pertence à classe etária entre
os 35 e os 54 anos (entre 40% e 46%). Em Alvito, esta percentagem é um pouco menor (33%);
6. A maior percentagem de população desempregada das unidades territoriais em estudo, apresenta nível de
escolaridade até ao secundário.
2. Explicitar o número de postos de trabalho previstos para as várias fases do projeto.
Fase de Construção
Não é possível determinar com exatidão o número de postos de trabalho expectáveis para a fase de construção, pois este
valor irá variar em função dos objetivos e expectativas de duração da empreitada e dos meios possíveis de disponibilizar,
sendo sempre opção da entidade executante a gestão logística quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais.
Contudo, para dar resposta a esta solicitação, apresenta-se seguidamente uma estimativa dos postos de trabalho para a
fase de construção, ainda que se admita que este valor seja, nesta fase, pouco robusto e sustentado.
Assim, no que respeita às necessidades de mão-de-obra, prevê-se que a fase de construção tenha uma duração aproximada
de 15 meses, podendo afetar um total de 60 a 90 trabalhadores.
A responsabilidade de contratação recai sobre a entidade executante que, para além dos próprios meios, poderá
subcontratar serviços. De acordo com os custos e/ou especificidade dos trabalhos, a escolha poderá recai em empresas
locais ou contratação de assalariados externos à região.
Tem-se verificado, com frequência, neste tipo de empreitada, a deslocação de trabalhadores oriundos da região Norte do
país dado que, por um lado esta opção poderá resultar num custo com mão-de-obra menos elevado e, por outro, no garante
da disponibilidade de mão-de-obra.
Usualmente os trabalhadores deslocados recorrem ao arrendamento de imóveis para a sua habitação durante o período em
que decorre a obra, o poderá originar rendimentos indiretos à população local durante este período.
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Fase de Exploração
Para a fase de exploração a estimativa do número de postos de trabalho torna-se ainda mais subjetiva, pois depende de
diversos fatores.
Os postos de trabalho diretos são aqueles que estarão ligados diretamente à atividade agrícola. O projeto, ao promover a
beneficiação hidroagrícola da área em estudo irá permitir um melhor aproveitamento dos solos da área de projeto,
possibilitando um aumento da produção agrícola e uma progressiva alteração do modelo cultural da agricultura da região,
com a introdução previsível de novas culturas, ou simplesmente a expansão da atividade já praticada, com maiores opções
produtivas e de maior rentabilidade.
Contudo, ainda que se preveja dinamização económica da região e o aumento de postos de trabalho com a exploração do
projeto, estes benefícios estarão dependentes de diversos fatores, nomeadamente, o tipo de culturas que irão ser adotadas
pelos agricultores, pois há culturas que exigem mais mão-de-obra do que outras. Para além disso, haverá também a questão
sazonal, pois em determinadas alturas do ano poderá haver maior necessidade de mão-de-obra do que noutras (ex. época
da apanha da azeitona).
Quanto aos postos de trabalho indiretos, também se prevê um aumento dos mesmos, uma vez que toda a atividade
económica a jusante da produção agrícola irá gerar postos de trabalho, nomeadamente, nos transportes, no comércio, etc..
Contudo, estes também estarão dependentes dos fatores referidos acima, nomeadamente no que respeita aos postos de
trabalho diretos.
Assim, face às múltiplas indefinições nesta fase, associadas, essencialmente, às várias opções que poderão ser tomadas
pelos agricultores, e tendo em consideração o exposto, não é possível determinar, nesta fase, o número de postos de
trabalho expectáveis para a fase de exploração do projeto do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de
Rega.
3. Ponderar eventuais quebras na disponibilidade do recurso água, face às previsões de consumo e às consequências
das alterações climáticas e de fenómenos meteorológicos extremos associados às secas e às ondas de calor.
As eventuais quebras na disponibilidade do recurso água são ponderadas no decorrer da elaboração dos projetos dos
aproveitamentos hidroagrícolas a integrar o EFMA, sendo que, neste momento, a EDIA tem capacidade para disponibilizar
água para rega por um período de vários anos (3 a 4 anos), mesmo em condições extremas, associadas a períodos de seca
e ondas de calor.
B.5. Uso do Solo
1. Apresentar um quadro com a quantificação das áreas (hectares e percentagem) das diferentes:
i. "Classes de Usos do Solo" ocorrentes na área a afetar às infraestruturas (bloco de rega, rede de rega e rede de
drenagem e restantes infraestruturas do projeto), devendo constar Montado Habitat 6310 e Povoamento de
Quercíneas;
40278-EA-0100-ME40278-EA-0100-MECIRCUITO HIDRÁULICO DE VIANA DO ALENTEJO E RESPETIVO BLOCO DE REGA
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
ADITAMENTO

51

A informação a apresentar deve explicitar a que se refere os outros povoamentos florestais, devendo ser
reformulado o Quadro 6.7.1 (pág. 6-18 do ElA) - "Quantificação das áreas (ha) das diferentes classes de uso dos
solos afetadas pela implementação da rede de rega e restantes infraestruturas do projeto";
ii. "Classes de Capacidade de Uso do Solo" ocorrentes na área a afetar às infraestruturas (bloco de rega, rede de rega
e rede de drenagem e restantes infraestruturas do projeto).
No Quadro 11 que corresponde à reformulação do Quadro 6.7.1 apresentado no EIA, apresenta-se a quantificação das
áreas das diferentes “Classes de Usos do Solo” inseridas na área de estudo e a afetar pela implantação do Circuito Hidráulico
de Viana do Alentejo.
Da análise do referido quadro conclui-se que a classe mais afetada serão as culturas anuais de sequeiro, onde serão
intervencionados, na área a beneficiar, cerca de 4 100 ha. Nas áreas de quercíneas (montado e povoamentos) serão
afetados cerca de 4 ha na área do bloco de rega e cerca de 8 ha para implementação das infraestruturas necessárias à
materialização do empreendimento (conduta elevatória, adutora principal, reservatório de São Miguel, estação de filtração e
caminhos CA1 e CA2).
A classe “outros povoamentos florestais” é referente aos bosquetes de eucalipto e pinheiro bravo que ocorrem dispersos no
perímetro de rega e plantações de pinheiro manso identificados no buffer da área de estudo.
Quadro 11 – Quantificação das áreas (ha) das diferentes classes de usos do solo afetadas pela implementação da
rede de rega e restantes infraestruturas do projeto

Uso e ocupação do solo

Área de Estudo
(Buffer de 200m)

Bloco de Rega

INFRAESTRUTURAS (EE + CONDUTA ELEVATÓRIA +
ADUTORA PRINCIPAL + RESERVATÓRIO DE SÃO MIGUEL
+ EF + CA1 + CA2) NA ÁREA DE ESTUDO
ÁREA DE EXPROPRIAÇÃO

ÁREA DE INDEMINIZAÇÃO

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

277,2

4,1

3,14

0,1

7,16

44,0

1,17

1,8

22,2

0,3

0,82

0,0

-

-

-

-

Outros Povoamentos Florestais
(Bosquetes de eucalipto e pinheiro)

125,5

1,8

1,81

0,0

0,02

0,1

1,09

1,7

Olival de Sequeiro

61,9

0,9

26,63

0,6

0,60

3,7

1,64

2,6

Olival de Regadio

467,7

6,9

408,74

8.9

0,70

4,3

2,74

4,3

Vinha de Sequeiro

4,9

0,1

-

-

-

-

-

-

Vinha de Regadio

0,9

0,0

-

-

-

-

-

-

Pomar

0,6

0,0

-

-

-

-

-

-

Culturas Anuais de Sequeiro (com e
sem quercíneas dispersas)

5 560,6

81,7

4 100,16

89,0

7,59

46,7

56,53

88,0

Culturas Anuais de Regadio

63,9

0,9

59,73

1,3

-

-

-

-

Matos

2,0

0,0

0,06

0,0

-

-

-

-

Vegetação Ripícola

91,3

1,3

3,26

0,1

0,17

1,0

0,66

1,0

Montado (Habitat
6310)
Povoamentos de
Quercíneas
Povoamentos de
Quercíneas
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Uso e ocupação do solo

Área de Estudo
(Buffer de 200m)

Bloco de Rega

INFRAESTRUTURAS (EE + CONDUTA ELEVATÓRIA +
ADUTORA PRINCIPAL + RESERVATÓRIO DE SÃO MIGUEL
+ EF + CA1 + CA2) NA ÁREA DE ESTUDO
ÁREA DE EXPROPRIAÇÃO

ÁREA DE INDEMINIZAÇÃO

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Plano de Água

37,9

0,6

1,82

0,0

-

-

0,01

0,0

Zonas Artificializadas

90,6

1,3

1,92

0,0

0,02

0,1

0,38

0,6

Totais

6 807,3

100,0

4 608,10

100,0

16,26

100,0

64,22

100,0

Quanto às Classes de Capacidade de Uso do Solo ocorrentes na área a afetar às infraestruturas, as mesmas constam
do Quadro 4.6.9 – Capacidade de Uso do Solo na área de estudo (página 4-42), incluído no Capítulo 4.6.12 Capacidade de Uso do Solo do Volume I - Relatório Síntese do EIA.
2. Efetuar uma avaliação dos impactes quanto à sua magnitude, significância e reversibilidade para este fator,
decorrentes das seguintes ações do projeto:
Fase de construção
 Montagem do estaleiro e infraestruturas de apoio à obra
 Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para realização dos trabalhos de construção
 Remoção de coberto vegetal nos locais de implantação das infraestruturas do projeto (Reservatório, Estação de
Filtragem, conduta de descarga, tomada de água/sistema de filtração/adutor e rede de rega)
 Remoção da camada superficial do solo
 Depósito de materiais sobrantes
 Abertura de valas para instalação de condutas e posterior recobrimento e execução de orgãos de manobra e
segurança
 Rede de drenagem e regularização das linhas de água
 Remoção de quercíneas e afetação de montado
 Decapagem de terra vegetal
 Movimentações de terras, terraplenagens, modelação das áreas afetas às componentes do projeto
 Incremento dos fenómenos de erosão provocado pela destruição do coberto vegetal
 Compactação dos solos provocada pela circulação de veículos e maquinaria
Fase de exploração
 Presença e funcionamento do projeto (tomada de água/sistema de filtração, condutas enterradas)
 Exploração do adutor, rede de rega e do sistema de automação (presença, funcionamento e manutenção da rede
de drenagem e atividade de regadio).
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No Capítulo 6 do Volume I – Relatório Síntese do EIA, todas as ações de projeto itemizadas foram contempladas na
avaliação de impactes, designadamente quanto à sua magnitude, significância e reversibilidade, para cada descritor
ambiental estudado incluindo os Usos do Solo.
3. Apresentar uma avaliação do custo/benefício da afetação do Montado Habitat 6310, Povoamentos de Quercíneas e
árvores isoladas da mesma espécie, assim como um balanço do carbono (emissões evitadas versus alteração de uso
do solo em causa e área de montado afetada), no âmbito da adaptação do projeto às Alterações Climáticas.
O projeto em avaliação, à semelhança de outros projetos elaborados no âmbito do EFMA, tem em vista a necessidade de
garantir a distribuição de água à maior área possível, como garante da produção agrícola. Esta necessidade é crescente e
trona-se evidente em situações de seca como a que o País atravessa atualmente (eventualmente consequência das
alterações climáticas), dado que a produção agrícola e alimentar não só é difícil, como não é possível sem acesso à água.
Por outro lado, as culturas de regadio podem funcionar como uma barreira verde (nomeadamente no caso das culturas
permanentes), podendo não só ter uma função relevante no ensombramento do solo (evitando a mineralização da matéria
orgânica), como funcionar como sumidouro de carbono.
No que se refere às quercíneas a abater na fase de obra, considera-se que o benefício do garante de água a concretizar
pela implantação do projeto, apesar de ter como objetivo o regadio, poderá auxiliar no abastecimento de água às populações
e pecuária em anos de seca extrema, o que justificará o “custo” dos exemplares a abater.
Refira-se que, de acordo com o já analisado (ver B.5) o número de árvores que se insere na área a beneficiar e que se
associa à fase de exploração é reduzido, não se prevendo sequer o seu abate, pelo que se considera que o impulso dado à
economia local, numa zona tendencialmente despovoada e economicamente deprimida, também neste caso, justifica o
referido “custo”.
Acresce que se vai garantir a compensação pela afetação do Montado Habitat 6310. Efetivamente, toda a área disponível
na zona do reservatório será usada para plantação de quercíneas no fator de 1:3, pelo que a alteração no balanço de
carbono, na área de projeto, será a médio/longo prazo positiva.
4. Apresentar uma Planta de Condicionantes onde conste as manchas bem diferenciadas do Montado Habitat 6310,
Povoamentos de Quercíneas e árvores isoladas da mesma espécie.
Foi elaborada a “Carta de Distribuição de Quercíneas”, de acordo com o solicitado, a qual se apresenta em anexo ao
presente documento (Anexo VIII). É de referir que, para além da distinção entre os Povoamentos de Quercíneas e o Habitat
6310, não foram cartografadas as árvores isoladas, uma vez que na área de estudo, nomeadamente mais a sul, a presença
de olivais antigos (alguns abandonados) e oliveiras dispersas poderia enviusar os resultados (dado o período limitado de
resposta aos Elementos Adicionais, tentou-se identificar as quercíneas isoladas recorrendo a ortofotomapas, não tendo sido
possível a verificação em campo). De qualquer forma, na cartografia agora apresentada é percetível o elevado grau de
dispersão dos exemplares arbóreos que ocorrem na área de projeto.
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B.6. Solos
Relativamente à caracterização da situação de referência (sub-capítulo 4.6.11 Riscos de Salinização e Alcalização), deverá
ser apresentado um quadro que sintetize a informação apresentada no Desenho 40278-EA-0200-DE-011(0) (Volume II Peças Desenhadas), que inclua os valores de área e respetiva percentagem, das classes de salinização e/ou alcalização
dos solos, para:
 Área de Estudo (Buffer de 200m);
 Bloco de Rega (sem infraestruturas);
 Infraestruturas (EE + Conduta elevatória + Adutora principal + Reservatório de São Miguel +EF + CA1 + CA2):
- Área de Expropriação;
- Área de Indemnização;
Esta informação deverá incluir a respetiva análise, do mesmo modo como foi efetuado nos outros subcapítulos, deste fator.
Os riscos de salinização e alcalinização dos solos foram estudados com base na informação constante do Plano de Gestão
de Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6) (2º Ciclo 2016-2021) da Agência Portuguesa do Ambiente (APA, IP).
No Desenho 40278-EA-0200-DE-011(0) – Risco de Salinização e Alcalinização do Solo (Volume II – Peças
Desenhadas), apresentado no EIA, foram representados os riscos de salinização e alcalinização dos solos existentes na
área a beneficiar pelo sistema hidroagrícola, incluindo uma envolvente de 200 m à área dos blocos de rega e infraestruturas
e cujos dados se apresentam no Quadro 12.
Quadro 12 – Risco de salinização e alcalização dos solos

Risco de Salinização e Alcalinização

Área de Estudo
(Buffer de 200m)

Bloco de Rega
(sem infraestruturas)

INFRAESTRUTURAS (EE + CONDUTA
ELEVATÓRIA + ADUTORA PRINCIPAL +
RESERVATÓRIO DE SÃO MIGUEL + EF + CA1
+ CA2)
ÁREA DE
EXPROPRIAÇÃO

ÁREA DE
INDEMINIZAÇÃO

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

6,68

0,1

6,68

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2 – Solos alcalizados-salinos ou com risco de
salinização

1022,1

15,0

607,24

13,3

0,4

7,7

4,3

8,7

4 – Solos normais

5778,8

84,9

3939,8

86,5

4,8

92,3

45,0

91,3

6 807,3

100,0

4 553,7

100,0

5,15

100,0

49,25

100,0

1 – Solos alcalinizados (não salinos)

Totais

A partir da análise do quadro anterior verifica-se que os solos normais predominam na área em estudo, correspondendo a
84,9% da área. Relativamente aos grupos de risco, verifica-se que 15% dos solos da área em estudo são solos já
alcalinizados-salinos, ou em risco de salinização e que apenas uma percentagem muito reduzida dos solos se encontra
alcalinizado (0,1%).
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B.7. Paisagem
Verifica-se que a metodologia utilizada para o fator Paisagem traduz-se numa avaliação meramente descritiva e mais
subjetiva, sem que a mesma, inclusivamente, se traduza sequer em cartografia e, consequentemente, não se revela de
todo possível, conhecer geograficamente as áreas referidas.
No que concerne à identificação dos impactes e em particular os visuais, não é apresentada qualquer representação
gráfica da sua expressão sobre o território em análise e, como tal, não se compreende como pode ser realizada uma
avaliação desses mesmos impactes, em particular durante a Fase de Obra, desconhecendo-se o alcance visual dos
mesmos e que/quais os valores visuais afetados.
Nem na caracterização da Situação de Referência, nem na Identificação dos Impactes é apresentada qualquer
cartografia, não havendo sequer definição da Área de Estudo.
Face ao exposto deverá ser apresentada a necessária, de acordo com o abaixo exposto, visando dar resposta ao acima
referido.
a) Área de estudo e cartografia

i) Definir uma área de estudo como um buffer, com raio de 3 km, considerando todas as componentes do Projeto
em avaliação. Os seus limites devem constar em toda a cartografia temática a apresentar.
ii) Toda a cartografia da Paisagem deve ser apresentada à escala 1: 25.000. A informação temática a apresentar
deve ser sobreposta de forma translúcida à Carta Militar, devendo ser garantida a leitura adequada das
referências geográficas existentes na mesma.
Foi elaborada a cartografia necessária para um melhor para reconhecimento geográfico da paisagem abrangida pelo projeto
e avaliação do impacte visual decorrente da sua implantação, de acordo com o solicitado (ver Anexo IX).
Também com o objetivo de atender ao solicitado foi efetuada uma reavaliação do contexto paisagístico da zona e das
características visuais do projeto. Nesta base, tendo presente a forma e altura da bacia visual, em que os vários planos se
situam em patamares próximos, ou seja, nem muito abaixo, nem acima na bacia, assim como as tipologias de ocupação
existentes, e considerando a distância limite até à qual se admite alguma visibilidade com nitidez, na ausência de obstáculos
à visão, quer anuláveis, quer não anuláveis, para assegurar a avaliação da paisagem em causa, definiu-se uma faixa de 1,5
km em redor da infraestrutura, o que corresponde a uma faixa de estudo com 3 km de largura.
A cartografia temática é apresentada sobre a carta militar, à escala 1:25000, e tem a transparência necessária de modo a
permitir a leitura das referências geográficas contidas na mesma.
b) Caracterização da situação de referência
i. Carta de unidades e subunidades de paisagem

Apresentar a Carta de Unidades e de Subunidades de Paisagem referidas e descritas no ElA, devendo constar
igualmente imagem da inserção da área de estudo no Grupo de Unidades de Paisagem, como mera referência
visual.
ii. Carta de qualidade visual
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Apresentar a Carta de Qualidade Visual com base nos valores visuais existentes e não nas unidades de Paisagem.
iii. Carta de absorção visual
Apresentar a Carta de Absorção Visual considerando apenas o cruzamento do Modelo Digital do Terreno (MDT)
com as bacias visuais dos Pontos de Observação, à altura de um observador médio.
Os referidos pontos devem ser distribuídos, de acordo com a escala, pela área de estudo de forma a serem
representativos da presença humana, devendo-se considerar as vias, povoações, pontos notáveis. Todos os
pontos devem ter representação gráfica na carta.
iv. Carta de sensibilidade visual
Apresentar a carta de Sensibilidade Visual como cruzamento das duas anteriores, com a apresentação da Matriz,
corrigida com a referência às duas entradas em causa: "Absorção Visual" e "Qualidade Visual".
De acordo com o já referido, a cartografia solicitada para caraterização da situação de referência foi produzida e encontrase em anexo (Anexo IX).
Nas Figura 11 e Figura 12 encontram-se representadas as Unidades de Paisagem onde ser insere a área de estudo,
encontrando-se a Carta de Sub-unidades de Paisagem no anexo acima referido.

Fonte: “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (DGOTU, 2004)

Figura 11 - Unidades de Paisagem onde se insere a área em estudo: UP 104 (Campos Abertos de Évora)
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Fonte: “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” (DGOTU, 2004)

Figura 12 - Unidades de Paisagem onde se insere a área em estudo: UP 108 (Terras de Viana – Alvito)
Análise Visual, Qualidade Visual e Capacidade de Absorção Visual
Tendo em vista uma avaliação da paisagem mais sustentada, utilizou-se o método da Análise Visual, que tem como objetivo
quantificar a sensibilidade da paisagem a potenciais a alterações, assentando nos conceitos de Qualidade Visual e
Capacidade de Absorção Visual.
A Qualidade Visual (QV), indicadora do valor cénico de paisagem, está dependente de atributos de ordem biofísica e estética,
bem como da qualidade do seu contorno e fundo cénico, analisados com base em fatores de intervisibilidade, altitude,
coberto vegetal, diversidade, relevo, entre outros. Refira-se que, à quantificação do valor cénico, está associado algum grau
de subjetividade, uma vez que está dependente da forma com o observador interpreta o território.
Nesta base, atendendo a conceitos consensuais na avaliação dos parâmetros de análise qualitativa da paisagem,
nomeadamente em termos de relevo, ocupação do solo, humanização da paisagem, recursos hídricos, fatores
geomorfológicos e de visualização na bacia, foi atribuída uma valoração a cada parâmetro, utilizando-se uma escala
numérica de 0 a 3, em função da sua capacidade crescente de valorização (Quadro 13).
 3 - Elemento de elevada Valorização da Paisagem
 2 – Elemento de Média Valorização da Paisagem
 1 - Elemento de Baixa Valorização da Paisagem
 0 – Elemento não interveniente da Qualidade Visual da Paisagem
Assim a Carta de Qualidade Visual da Paisagem (QVP), foi elaborada com recurso ao cruzamento de cartografia temática,
produzida no âmbito do presente aditamento (ver Anexo IX), designadamente de análise fisiográfica, (Cartas de Exposições,
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Declives, Hipsometria), Geologia, Ocupação do Solo, Habitats Naturais, Recursos Hídricos, e em reconhecimentos de campo
da paisagem do local interessado pelas infraestruturas em questão.
Quadro 13 - Avaliação da Qualidade Visual da Paisagem
Valoração da Qualidade Visual
Parâmetros de Analise

Relevo

Presença de água

Ocupação do solo

Componentes Variáveis

Nula

Baixa

Plano (0-3%)

1

Praticamente Plano (3,01-5%)

1

Declive Suave a Moderado (5,01- 8%)

2

Declive Moderado/Ondulado (8,01-16%)

2

Declive Acentuado (16,01 - 25%)

2

Elevada

Declive Muito Acentuado (> 25% )

3

Linhas de água

3

Lagoas/Charcas Açudes /Reservatórios de
agricultores

3

Barragens

3

Culturas anuais de Regadio/Sequeiro

2

Olival de Regadio/Sequeiro

2

Vinha de regadio/ Sequeiro

2

Povoamentos de Quercíneas/ Sistema Agrosilvo-pastoril

2

Outros povoamentos Florestais

0

Pomar

2

Zonas artificializadas

2

Vegetação Ripícola

3

Planos de água

3

Matos

1

Aspetos geomorfológicos (Outeiro dos Negros altitude 230m; Serra de S. Miguel
altitude 283 m)

Humanização da Paisagem

Media

2

Olivais de regadio

2

Áreas artificializadas

2

Montado

2

Panorâmicas/Pontos de Vista (Pontos dominantes da bacia visual)

0

A partir dos valores resultantes do cruzamento dos parâmetros analisados, foi possível, a agregação dos resultados em
classes que permitem determinar a Qualidade Visual da Paisagem (Quadro 14).
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Quadro 14 – Classes de Qualidade Visual da Paisagem
Qualidade Visual da Paisagem (QVP)

Valor Ponderado

Baixa Qualidade Visual

0-5

Média Qualidade Visual

>5 e ≤10

Elevada Qualidade Visual

>10

A Capacidade de Absorção Visual (CAV) (ver Anexo IX), é um indicador que pretende medir a capacidade da paisagem
para absorver visualmente, ou revelar, as potenciais ações nela induzidas, ou seja avaliar, no âmbito deste estudo, a sua
maior ou menor aptidão para ser modificada em consequência de alterações visuais. Assim, quanto maior for a capacidade
de absorção visual, menor a suscetibilidade da paisagem para o desenvolvimento de atividades exteriores, em termos
inversos um CAV baixo indica que a aptidão para receber essa ação é reduzida.
Para avaliação da CAV consideram-se parâmetros quantitativos e qualitativos, nomeadamente fisiográficos (Declives,
Exposições), de ocupação do solo e de visualização, fator que está dependente da acessibilidade visual, da tipologia do
relevo e da ocupação, e ainda da distância, sendo que quando a distância do observador aumenta, aumenta também a
capacidade de absorção visual (Quadro 15).
Quadro 15 - Avaliação da Capacidade de Absorção Visual (CAV)
Valoração da CAV
Parâmetros de Análise

Componentes Variáveis

Exposições

0-8%

3

Declive
/Ondulado

8,01-15%

3

Classe

Moderado

Acentuado

15,01 - 25%

Muito Acentuado

> 25% .

Sem orientação específica

1

Plano zonas baixas

3

Plataformas de altitude

3
3

Orientação E (Encostas temperadas)

solo/Coberto

60

2

Orientação S (Encostas muito quentes)

1

Orientação W (Encostas quentes)

1

Outros povoamentos Florestais

3

Povoamentos de Quercíneas

2

Olival de Regadio e Sequeiro,/Vinha de regadio e Sequeiro/
Pomar

2

Áreas artificializadas/Monte

2

Matos

Muito Elevada

2

Orientação (Encostas frias)

Uso do
vegetal

Elevada

Plano a Moderado

de relevo

Formas

Relevo

Média

de Declives

Baixa

1
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Valoração da CAV
Parâmetros de Análise

Componentes Variáveis
Baixa

Visibilidade/Distância do
Observador

Linhas de água

1

Planos de água (Lagoas/Charcas Açudes /Reservatórios de
agricultores/Albufeiras)

1

Elevada ≤ 500m

Média

Elevada

Muito Elevada

1

Elevada a Média 500 a 2000 m

2

Reduzida a Média > 2000 m

3

Zonas não visíveis

4

Nesta base, através do cruzamento dos referidos parâmetros, foi possível produzir uma carta que estabelece diferentes
graus de capacidade de absorção visual para a área em estudo, introduzindo uma escala de valores de 1 a 4, que permite
a determinação de classes de baixa, média e elevada CAV (Quadro 16).
Quadro 16 – Matriz de Ponderação Capacidade de Absorção Visual
(CAV)
Elevada Capacidade de Absorção Visual

Valor Ponderado
≥ 10

Média Capacidade de Absorção Visual

> 5 e ≤ 10

Baixa Capacidade de Absorção Visual

≤5

Tendo em vista obter os diferentes níveis de visibilidade nas bacias visuais, foi elaborada uma carta a partir do cruzamento
dos potenciais pontos com acessibilidade visual sobre o território em análise, com o relevo da área estudada (representada
em MDT) e uso do solo, atendendo a que podem constituir limites visuais, e considerando uma altura média de 1,60 m para
um potencial observador. Como potenciais locais com visibilidade sobre a área em análise, identificaram-se principalmente
áreas sociais e vias de comunicação, dado que que predominam na zona baixos relevos, não se observando pontos de
altitude de referência dentro do buffer analisado.
Partindo ainda do conhecimento que a perceção dos elementos que compõem a paisagem vai perdendo nitidez à medida
que aumenta a distância a que se encontra o observador, de acordo bibliografia da especialidade, estabeleceram-se para a
carta de Visibilidade distâncias limite de observação em função da capacidade da leitura e reconhecimento dos elementos.
Assim, definiram-se 3 classes de distância de observação ou alcance visual:
 ≤ 500 metros (elevada visibilidade);
 500 m a 2000 metros (elevada a média visibilidade);
 > 2000 metros (média a reduzida visibilidade).

40278-EA-0100-ME40278-EA-0100-MECIRCUITO HIDRÁULICO DE VIANA DO ALENTEJO E RESPETIVO BLOCO DE REGA
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
ADITAMENTO

61

Sensibilidade Visual da Paisagem
A partir da combinação os indicadores de QVP e CAV é possível determinar áreas homogéneas em termos de Sensibilidade
da Paisagem, um indicador do grau de suscetibilidade da paisagem face a uma determinada ação externa, que interfira com
a sustentabilidade da sua estrutura e organização.
A Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem foi obtida pelo cruzamento das cartas de Qualidade e Capacidade de
Absorção Visual (ver Anexo IX)), sendo o resultado obtido a média ponderada dos valores extratados daqueles parâmetros,
utilizando igualmente, uma escala valorativa de Baixa, Média e Elevada (Quadro 17).
Quadro 17 – Matriz de Ponderação Sensibilidade Visual da Paisagem
Qualidade Visual da Paisagem

Capacidade de Absorção Visual

Baixa

Muito Elevada

Baixa

Elevada

Média

Muito Elevada

Média

Elevada

Baixa

Baixa

Média

Média

Elevada

Muito Elevada

Elevada

Elevada

Média

Baixa

Elevada

Média

Elevada

Baixa

Valor Ponderado da
Sensibilidade Visual

Baixa

Média

Elevada

Da análise efetuada foi possível concluir que, a paisagem abrangida pelo Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo
Bloco de Rega, em termos gerais, apresenta baixa sensibilidade paisagística, de acordo com os valores estimados para os
parâmetros de Qualidade e Capacidade de Absorção Visual, pelo que se pode considerar recetiva a ações que de algum
modo possam interferir com o seu conteúdo paisagístico.
Efetivamente, apesar da paisagem, no geral, refletir padrões de média qualidade visual, quando analisadas as estruturas de
ocupação do solo individualmente, as caraterísticas do relevo predominantemente aplanadas a onduladas, determinam
índices de qualidade inferiores ao esperado, devido aos baixos volumes, que colocam o campo de visão num plano
horizontal, que se vai esbatendo com a distância, o que permite tornar pouco percetíveis ou mesmo não identificáveis
potenciais reações negativa.
Em anexo, para além das cartas complementares aos presentes elementos adicionais, designadamente as cartas de
Qualidade Visual da Paisagem, Capacidade de Absorção Visual e de Sensibilidade da Paisagem, são apresentadas as
Cartas Hipsométrica, de Declives e Exposições elaboradas para produção das referidas cartas, à semelhança de outra
cartografia já editada no âmbito EIA.
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c. Identificação, avaliação e classificação de impactes
i)
Apresentar a Bacia Visual, em separado, para cada uma das componentes do Projeto:
Edifício do Sistema Elevatório à cota/altura mais desfavorável;
Traçado da Conduta Elevatória, com 1196 m, à cota do topo do cordão de terras escavadas;
Reservatório de São Miguel à cota mais desfavorável, devendo ser considerada como uma área;
Rede Adutora Principal e derivações, à cota do topo do cordão de terras escavadas.
ii)
Os resultados obtidos, para cada bacia visual das componentes do Projeto e para o seu conjunto, devem
ser objeto de análise quanto ao impacte sobre as áreas de qualidade visual e sobre as povoações existentes.
iii)
Apresentar a avaliação dos impactes estruturais/funcionais (desmatação, desflorestação, alteração de
morfologia/relevo) para cada componente do Projeto. A classificação dos impactes visuais,
estruturais/funcionais deve ser realizada de acordo com todos os parâmetros de classificação em uso

A identificação, avaliação e classificação dos impactes decorrentes das várias componentes do projeto, teve em
consideração as suas caraterísticas visuais intrínsecas, nomeadamente em termos de volumetrias, texturas, cores e o seu
potencial de integração no espaço onde irão ficar inseridas, atendendo às caraterísticas visuais da Paisagem interessada
por este estudo.
Refira-se que a carta de visibilidades obtida a partir de pontos notáveis e com acessibilidade visual sobre o território em
estudo, elaborada no âmbito do EIA para determinação da CAV da Paisagem, de acordo com o conceito de reciprocidade
visual (ou seja, as áreas de visibilidade resultantes correspondem a áreas em que os potenciais observadores podem ver
os objetos e, vice-versa, os objetos observados podem ver os observadores, com diferentes graus de visibilidade em função
da distância), já permite uma perceção das bacias visuais correspondentes a cada componente do projeto, e deste modo
prever a magnitude e amplitude do potencial impacte visual associado.
Assim, como base cartografia elaborada, nomeadamente nas Cartas Visibilidade, Capacidade de Absorção Visual e
Qualidade Visual, foi analisado o impacte de cada componente do projeto:
Edifício do Sistema Elevatório
A Estação Elevatória de Viana será construída junto à Estação Elevatória da Baronia e do respetivo reservatório, constituindo
como que uma “ampliação” das instalações já existentes. Deste modo, pode considerar-se que o edifício do sistema
elevatório será absorvido pelo conjunto já construído, não causando alterações de referência na paisagem suscetíveis de
impacte visual.
Por outro lado, é de referir que, o local previsto para a construção da estação situa-se dentro de uma área de montado, o
que, associado ao relevo aplanado da zona, lhe confere uma certa absorção visual.
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Figura 13 – Localização da Estação Elevatória de Viana. Extrato da Carta de Capacidade de Absorção Visual
Em síntese, admite-se, na fase de construção, a probabilidade de ocorrência de impactes negativos na paisagem de
natureza temporária, contudo manifestam-se sobretudo ao nível local e com uma magnitude baixa, resultando, em termos
gerais, num impacte de baixa significância.

Figura 14 – Localização da Estação Elevatória de Viana. Extrato da Carta de Visibilidade
Traçado da Conduta Elevatória
Os 1196 m da conduta elevatória irão ter um desenvolvimento paralelo e contiguo à rede viária, que irá ser construída ligando
a Estação Elevatória de Viana ao reservatório de S. Miguel. A conduta será enterrada, pelo que apenas são expetáveis
impactes durante a fase de construção, uma vez que está previsto a reposição das condições na superfície após
encerramento da vala.
Esta estrutura linear com 4 m de largura para acesso ao reservatório de São Miguel, desenvolver-se-á, de um modo geral,
sobre um pequeno aterro, oscilando entre os 20 e os 40 cm de altura, pontualmente até 1 m, em cerca de 1648 m. De facto,
a construção deste acesso irá introduzir ligeiras modificações na estrutura do espaço atravessado, produzindo, contudo,
uma descontinuidade funcional e visual. Esta situação tem particular expressão nas zonas em que atravessa áreas em
campo aberto, como acontece sensivelmente entre os 0+100 e 0+800 km do traçado.
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De referir, no entanto, que, também neste caso, o montado estabelece os limites visuais da bacia definida por esta estrutura,
não facilitando a acessibilidade visual, o que reduz a magnitude do potencial impacte visual, devido às referidas alterações
na morfologia do terreno e nos usos, situando-o apenas a nível local.

Qualidade Visual
Baixa
Média
Elevada

Figura 15 – Traçado da Conduta Elevatória e Rede Viária. Extratos das cartas de CAV, Visibilidades e QV
(respetivamente)
Reservatório de São Miguel
O reservatório de São Miguel irá ser construído de acordo com a Carta de Sensibilidade da paisagem num local de
sensibilidade média, desenvolvendo uma bacia de maior alcance visual, face às restantes componentes do projeto. De facto,
trata-se da infraestrutura do presente circuito hidráulico, que poderá produzir perturbações mais significativas na paisagem,
sobretudo devido ao impacte visual associado, quer pela sua dimensão quer pela maior exposição visual, em particular para
poente da sua localização e numa envolvente imediata nas restantes direções.
A implantação do reservatório implicará alterações definitivas na morfologia do terreno, dado estarem previstos aterros e
escavações de certa envergadura para encaixar o reservatório, bem como uma substituição de usos de solo, afetando uma
significativa mancha de montado de azinho.
Convém acrescentar, no entanto, que a magnitude do impacte terá particularmente sentido durante a fase de construção,
em virtude das terraplenagens e das desmatações, que será necessário efetuar, e que serão percetíveis na bacia visual e
principalmente a nível local.
Esta situação de desordem espacial e visual será, contudo, atenuada na fase de exploração, dado que o reservatório em
questão, não constitui um elemento estranho na paisagem da região, uma vez que se identifica com um dos padrões de
ocupação da zona, sendo expetável que a curto/ médio prazo a sua presença seja atenuada, quando os começarem a sentir
os efeitos do projeto de Integração Paisagística.
Rede Adutora Principal e derivações
De acordo com a análise efetuada, a rede adutora principal e derivações ficará predominantemente instalada, num território
com elevada acessibilidade visual a partir da rede viária local, nomeadamente da linha férrea que passa a poente dos blocos
de rega. No entanto, é de referir que, de acordo com a carta de Sensibilidade Visual da Paisagem, a área de intervenção do
projeto revela uma baixa sensibilidade a potenciais perturbações na sua estrutura visual, a qual pode ser atribuída, de um
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modo geral, às caraterísticas do relevo aplanado, dominante na zona, que permitem esbater com a distância a perceção dos
elementos visuais que a compõem.
Desta forma espera-se que, a instalação desta infraestrutura tenha repercussões pouco significativas na paisagem, e apenas
na fase de construção, dado que após a sua conclusão serão repostas as condições iniciais e garantida a continuidade
visual das áreas intervencionadas.
Desta análise pode conclui-se que, atendendo à fraca definição das bacias visuais da área de influência do projeto, que é
consequência de linhas de relevo pouco pronunciadas, o que se traduz num relevo de formas predominantemente planas a
onduladas, em que se pode observar a ausência de pontos dominantes sobre a paisagem, assim como à escassa presença
humana na zona, centrada nos montes tipicamente alentejanos dispersos e em povoamentos muito localizados e
distanciados do perímetro dos blocos de rega e das infraestruturas a eles associadas, como é o caso de Vila Nova de
Baronia, situada na zona sul, e de Alcáçovas e Aguiar a norte, não é expetável que as alterações produzidas pela
infraestrutura em causa desenvolvam perturbações significativas ao nível da paisagem.

iv)

Apresentar a análise dos impactes (estruturais e funcionais) da afetação das linhas de água (margens e
galerias ripícolas) e consequente perda de valor visual. Cada uma das linhas de água afetada deve ser
objeto de avaliação em separado.

Esta análise não foi realizada, uma vez que o projeto do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega
não prevê a execução da rede de drenagem.
v) Devem ainda ser avaliados os impactes residuais, em particular da alteração do relevo decorrente da plataforma
para o Edifício do Sistema Elevatório, Reservatório de São Miguel e Caminho CA1 e CA2.

De um modo geral, pode considerar-se que os impactes residuais decorrentes das alterações produzidas na paisagem serão
muito pouco significativos, uma vez que é expetável que os elementos construídos fiquem integrados na paisagem após a
implementação de medidas mitigadoras (Quadro 18)
Quadro 18 – Medidas Minimizadoras dos Impactes na Paisagem
Componente do
Projeto

Alteração

Medidas Corretivas

Edifício do
Sistema Elevatório

Introdução de estrutura edificada
Execução de ligeiras terraplenagens para construção da
plataforma

Integração Paisagística
Plantação de Quercus rotundifólia nas áreas disponíveis
dentro do espaço de intervenção

Reservatório de
São Miguel

Desmatação da área
Movimentos de terra, Aterros e escavações
Construção de estruturas hidráulicas

Compensação das unidades de azinho e sobro abatidos
Plantação de Quercus rotundifolia, Quercus suber no espaço
disponível tendo em vista a dissimulação do reservatório e
restantes estruturas.
Revestimento vegetal dos taludes do reservatório.
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Componente do
Projeto

Alteração

Medidas Corretivas

Caminho CA1 e
CA2

Ligeiras terraplenagens, de um modo geral associadas a
aterros, com 20 a 40 cm., elevando-se pontualmente até 1
m, na travessia de linhas de água.

Revestimento de taludes
Plantação de uma estrutura verde, utilizando espécies
representadas, na zona como é o caso das oliveiras e do
género Quercus

vi) Apresentar uma análise dos impactes cumulativos para a Fase de Exploração com os restantes blocos de rega
do EFMA, no que se refere à conversão de uso/ocupação do solo e consequente alteração visual da Paisagem,
incluindo a perda de qualidade cénica/visual, considerando os diversos tipos de culturas e o regime de exploração
- intensivo e extensivo.
A intensificação agrícola proporcionada pelo regadio do EFMA conduzirá, inevitavelmente, a uma alteração da paisagem, à
escala regional.
Neste contexto, a entrada em exploração do Bloco de Rega de Viana do Alentejo constitui-se como um contributo adicional
para essa alteração da paisagem, de resto já muito patente em diversos dos Blocos de Rega do EFMA atualmente em
exploração.
Esta alteração será tanto mais negativa quanto os beneficiários nos diversos perímetros optem por explorar culturas
semelhantes, conduzindo a uma maior homogeneidade da paisagem. Assim, as especificidades de cada Bloco de Rega
quanto às opções culturais a serem tomadas pelos beneficiários contribuirão grandemente para a magnitude deste impacte
cumulativo.
De todo o modo, considera-se que, face à estrutura da propriedade no Bloco de Rega de Viana do Alentejo e à importante
presença de explorações de gado na área, seja expectável que, na fase de exploração, existam porções consideráveis do
bloco onde as pastagens regadas assumirão presença dominante, em particular na zona mais a norte do bloco, no concelho
de Viana do Alentejo. Esta previsível circunstância conduzirá a que este Bloco de Rega, em particular, possa não assistir a
uma conversão tão pronunciada das práticas agrícolas como se tem verificado noutros Blocos de EFMA, em que, por
exemplo, se assiste a um domínio muito efetivo do olival regado.
Ainda assim, o impacte cumulativo do Projeto do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega sobre
a Paisagem existirá, assumindo-se, contudo, que o mesmo decorre inevitavelmente dos próprios pressupostos de
beneficiação com regadio que nortearam e decisão de implementar o EFMA.
B.8. Património Cultural
Na cartografia do ElA referente ao Património Cultural [40278-EA-0200-DE-014{0); 40278-EA-0200-DE-015(0)], não se
encontram delimitadas as manchas de dispersão de materiais arqueológicos, conforme o «Guia Técnico para a elaboração
de Estudos de Impacte Ambiental de Projetas do EFMA», que refere: «Levantamento das áreas de dispersão/implantação
dos registos patrimoniais identificados (áreas de dispersão de materiais arqueológicos ou de implantação de estruturas)».
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Assim, deverá ser apresentada cartografia do projeto com a implantação das manchas de dispersão de materiais
arqueológicos.
O Desenho 40278-EA-0200-DE-015 (Ocorrências Patrimoniais. Implantação em Ortofotomapa à escala 1:5000) foi revisto
com vista à representação das manchas de dispersão de materiais arqueológicos, de acordo com o preconizado no “Guia
Técnico para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental de Projetos do EFMA” (vd. Anexo X).
2. RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT)
O Resumo Não Técnico deverá ser reformulado, de modo a ter em consideração e integrar os elementos adicionais ao ElA
acima solicitados, devendo ainda atender aos aspetos que de seguida se referem, de modo a colmatar as lacunas e
incorreções identificadas:
a. Referir o período de elaboração do ElA;
b. Referir o horizonte e fases de projeto, bem como a calendarização estimada para cada fase;
c. Indicar a previsível localização dos estaleiros e do depósito temporário de terras;
d. Indicar o número previsível e tipos de veículos a utilizar, nas diferentes fases de projeto;
e. Identificar melhor os impactes inerentes às diferentes fases do projeto e descrever com maior rigor as medidas
previstas para os evitar, reduzir ou compensar.
O novo RNT deverá ter uma data atualizada
Procedeu-se à reformulação do Resumo Não Técnico (RNT), de acordo com o solicitado.
O RNT, com data de Novembro de 2017, acompanha o presente aditamento ao EIA.
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