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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o parecer do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do
projeto "Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega", em fase de Projeto de
Execução, emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Regime Jurídico
de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro1.
Dando cumprimento ao previsto no RJAIA, a Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (ARH
Alentejo, integrada na Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na qualidade de Departamento
competente para o licenciamento do referido projeto, enviou ao Departamento de Avaliação Ambiental da
APA (APA/DAIA), para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projeto de
Execução do "Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega", cujo proponente é a
EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A..
A APA/ARH Alentejo constitui a entidade coordenadora do licenciamento, sendo ainda responsável pela
autorização das componentes do projeto integradas na rede primária. Por sua vez, a Direção-Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) é a entidade competente para a autorização das
componentes do projeto integradas na rede secundária.
O projeto em causa, considerando os elementos que o integram, encontra-se sujeito a procedimento de
AIA, de acordo com o definido nas seguintes disposições do RJAIA:
•

Circuito Hidráulico - subalínea iii), alínea b), n.º 3 do artigo 1.º [Anexo II, n.º 10-j)]
Esta componente do projeto constitui uma tipologia que se encontra tipificada na alínea j) do
n.º 10 do Anexo II (Construção de aquedutos e adutoras ≥ 10 km e Ø ≥1 m - Caso Geral ≥ 2 km e Ø
≥0,6 m - Áreas Sensíveis), não sendo no entanto atingidos os limiares fixados (face à sua extensão)
e não se localizando em área sensível.
Trata-se de um projeto que constitui parte integrante da rede primária de abastecimento de água do
EFMA (Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva), constituindo-se como parte integrante da
mencionada rede de abastecimento, surgindo na sua continuidade e dando-lhe sequência. Assim,
face ao acima exposto, sendo esta componente do projeto suscetível de provocar impacte significativo
no ambiente atendendo à sua localização e natureza, bem como o seu enquadramento no contexto
global do EFMA, a mesma está sujeita a AIA de acordo com o previsto na subalínea iii), alínea b), n.º
3 do artigo 1.º:
3 - Estão sujeitos a AIA, nos termos do presente decreto-lei:
(...) b) Os projetos tipificados no anexo II ao presente decreto-lei, do qual faz parte integrante, que:
(...) iii) Não estando abrangidos pelos limiares fixados, nem se localizando em área sensível, sejam
considerados, por decisão da entidade licenciadora ou competente para a autorização do projeto e
ouvida obrigatoriamente a autoridade de AIA, nos termos do artigo 3.º, como suscetíveis de provocar

1

Entretanto alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto e pelo Decreto-

Lei n.º 37/2017, de 2 de junho. De referir ainda a quarta alteração pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, mas que não
se aplica a este procedimento de AIA uma vez que apenas entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2018.
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impacte significativo no ambiente em função da sua localização, dimensão ou natureza, de acordo
com os critérios estabelecidos no anexo III;
•

Bloco de Rega - subalínea i), alínea b), n.º 3 do artigo 1.º [Anexo II, n.º 1-c)]
Esta componente do projeto constitui uma tipologia que se encontra tipificada na alínea c) do
n.º 1 do Anexo II (Projetos de desenvolvimento agrícola que incluam infraestruturação de rega e
drenagem - ≥ 2000 ha - Caso Geral) sendo atingidos os limiares fixados, pelo que está sujeita a AIA,
de acordo com o previsto na subalínea i), alínea b), n.º 3 do artigo 1.º.

De acordo com o definido no artigo 8.º do RJAIA, a autoridade de AIA competente é a APA, que nomeou
ao abrigo do seu artigo 9.º, a respetiva Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades:
Departamento de Avaliação Ambiental (APA/DAIA), Departamento de Comunicação e Cidadania
Ambiental (APA/DCOM), Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (APA/ARH Alentejo), Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC),
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) e
Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN).
Assim, as entidades acima referidas nomearam os seguintes representantes para integrar a CA:
•

APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros / Arq.º João Bento

•

APA/DCOM – Dr.ª Clara Sintrão

•

APA/ARH Alentejo – Eng. José Manuel Soares

•

ICNF – Dr. João Ramalho Claro

•

DGPC – Dr. João Marques

•

LNEG – Dr.ª Rita Caldeira

•

CCDR Alentejo – Arq.ª Cristina Salgueiro

•

DGADR – Eng. Manuel Franco Frazão e Eng.ª Maria de São José Pinela

•

ISA/CEABN – Arq.º Paisagista João Jorge

O EIA objeto da presente análise, sendo datado de agosto de 2017, é da responsabilidade da empresa
COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente, S.A, tendo sido elaborado entre abril de 2016 e maio de
2017. É composto pelos seguintes volumes:
I.

Relatório

II.

Peças desenhadas

III.

Anexos

IV.

Resumo Não Técnico

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação:
•

Aditamento, datado de novembro de 2017;

•

Resumo Não Técnico reformulado, datado de novembro de 2017;

•

Elementos Complementares, datados de janeiro de 2018.

AIA 2976 | Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega
Parecer da Comissão de Avaliação

2

O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto de execução. Pretende-se com este Parecer apresentar
todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação efetuada, de forma a poder
fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto em causa.

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
A metodologia adotada pela CA para a avaliação do projeto do "Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e
Respetivo Bloco de Rega", foi a seguinte:
• Análise da conformidade do EIA.
• Declaração da conformidade do EIA a 13 de dezembro de 2017.
• Solicitação de elementos complementares, cuja informação foi apresentada em 19 de janeiro de 2018.
• Solicitação de Parecer Externo às seguintes entidades: Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG),
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) e Águas Públicas do Alentejo, S.A..
• Apenas foi rececionado o parecer emitido pelas Águas Públicas do Alentejo, S.A., que se encontra
em anexo, tendo sido analisado e integrado no presente parecer, sempre que se entendeu ser
pertinente, tendo ainda sido analisado em capítulo próprio.
• Abertura de um período de Consulta Pública, desde 20 de dezembro a 1 de fevereiro de 2018.
• Visita ao local a 25 de janeiro de 2018, tendo estado presentes representantes da CA e da EDIA.
• Análise técnica do EIA e respetivo aditamento, dos elementos complementares, bem como a consulta
dos elementos de Projeto, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos
mesmos serem minimizados/compensados.
•

Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados
da Consulta Pública e do parecer especifico recebido.

•

Elaboração do Parecer Final da CA.

3. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO
A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no EIA do Circuito
Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega.
3.1 Enquadramento global do EIA no EFMA
O primeiro procedimento formal de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) da barragem e aproveitamento
hidroelétrico de Alqueva foi concluído em outubro de 1994. A Comissão de Avaliação propôs a aprovação
desta primeira fase do Empreendimento (Barragem e aproveitamento hidroelétrico), sendo a sua
implementação condicionada à realização da Avaliação de Impacte Ambiental do Empreendimento
considerado no seu global.
Realizou-se assim, entre julho de 1994 e março de 1995, o Estudo Integrado de Impacte Ambiental (EIIA),
desenvolvido pela SEIA, que considerou a globalidade do Empreendimento. A instrução do procedimento
de AIA teve início em 17 de Março de 1995, com a apresentação do EIIA ao Ministério do Ambiente e
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Recursos Naturais (MARN), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 186/90, de 6 de junho, sendo o parecer da
Comissão de Avaliação aprovado pela Ministra do Ambiente e Recursos Naturais, em agosto de 1995.
O procedimento de AIA integrou uma avaliação técnica do EIIA por parte da Comissão de Avaliação
nacional, consulta pública e audiências em Portugal e Espanha no âmbito da qual foi elaborado um Informe
Técnico pelo Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente - Dirección General de Política
Ambiental (DGPA) de Espanha.
Deste processo de AIA resultou um parecer positivo ao Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva
(EFMA), condicionado à adoção de uma gestão ambiental do Empreendimento, sustentada pelos
princípios e requisitos enunciados no parecer emitido e no parecer do primeiro processo de avaliação.
De entre os requisitos a assegurar salienta-se a necessidade de elaborar estudos de impacte ambiental
específicos relativos às infraestruturas do sistema de rega, uma vez que os elementos disponíveis à data
não permitiam avaliar, com rigor, o sistema de rega nas suas várias componentes.
Deste modo, foi realizado um conjunto de Estudos de Impacte Ambiental de projetos que integram o EFMA,
à medida que aqueles foram sendo desenvolvidos. É nesta lógica de atuação que se insere a elaboração
do EIA do projeto do "Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega".
3.2 Enquadramento global do projeto no EFMA
O Sistema Global de Rega do EFMA tem como objetivo genérico a utilização da água armazenada na
barragem de Alqueva para a rega dos melhores solos do Alentejo.
Os antecedentes do aproveitamento hidroagrícola do rio Guadiana reportam a estudos realizados na
década de 50, materializados no Plano de Rega do Alentejo, que determinou as possibilidades de rega
para todo o Alentejo. Em função de estudos, realizados ao longo dos últimos 25 anos, a solução
preconizada para o desenvolvimento das infraestruturas do EFMA consiste na repartição da área total de
rega de cerca de 120 000 ha, por três subsistemas de rega, nomeadamente:
•

Subsistema de Alqueva – com origem da água na margem direita da albufeira de Alqueva e que visa
a beneficiação de cerca de 60 000 ha de terrenos;

•

Subsistema de Pedrógão – com origem da água na margem direita da albufeira de Pedrógão e que
visa a beneficiação de cerca de 22 000 ha de terrenos;

•

Subsistema de Ardila – com origem da água na margem esquerda da albufeira de Pedrógão e que
visa a beneficiação de cerca de 28 000 ha de terrenos.

O sistema de barragens Alqueva-Pedrógão representa assim a origem de água para todo o
Empreendimento. Além do abastecimento de terrenos de água para rega, o EFMA prevê também o
abastecimento e o reforço de água para fins industriais e consumo humano, bem como a produção de
energia elétrica, através das Centrais Hidroelétricas de Alqueva e de Pedrógão e um conjunto de
Aproveitamentos Hidroelétricos (mini-hídricas).
O bloco de Viana do Alentejo faz parte das novas áreas de expansão do Subsistema Alqueva, o qual tem
origem de água na albufeira de Alqueva e se desenvolve a partir da Estação Elevatória dos Álamos. Esta
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infraestrutura permite elevar a água a uma altura de 90 m, através de uma conduta forçada com 850 m de
comprimento e 3,2 m de diâmetro, para as albufeiras dos Álamos, as quais garantem a distribuição de
água a todo o subsistema de Alqueva.
Através do canal dos Álamos, com cerca de 11 km, faz-se a ligação à Barragem do Loureiro, de onde
deriva o canal Loureiro – Monte Novo, com 24 km de comprimento, até à Barragem do Monte Novo. Para
Sul, desde a Barragem do Loureiro, desenvolve-se o túnel Loureiro – Alvito, com 11 km de extensão,
garantindo o abastecimento à Barragem de Alvito.
É a partir da Barragem de Alvito que segue o canal Alvito – Pisão, fazendo a ligação à Barragem do Pisão,
seguindo depois, através do Canal Pisão – Roxo até à Barragem do Roxo. Na envolvente dos referidos
canais, desenvolvem-se os Aproveitamentos Hidroagrícolas do Monte Novo, Alvito – Pisão, Pisão, Ferreira
(Figueirinha e Valbom), e Alfundão, já em exploração.
A sul do bloco de Viana encontram-se os blocos de rega de Vale do Gaio (Baronia Alto, Baronia Baixo,
Alvito Alto e Alvito Baixo). O bloco de Viana do Alentejo, como referido, faz parte de novas áreas de
expansão do Subsistema Alqueva e será beneficiado pelo adutor de Vale do Gaio, o qual deriva do Canal
de Odivelas.
A área a beneficiar distribui-se entre Vila Nova da Baronia e Alvito, a sul e a zona noroeste de Viana do
Alentejo, entre Aguiar, a este e Alcáçovas a oeste, ao longo da Estrada Nacional 257. A área beneficiada
é apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Localização do Bloco de Rega de Viana do Alentejo (fonte: EIA, 2017)

AIA 2976 | Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega
Parecer da Comissão de Avaliação

5

3.3 Objetivos e necessidade do projeto
Têm sido inúmeros e reiterados os pedidos rececionados pela EDIA para fornecimento de água na
envolvente do EFMA, fora dos 120.000 ha inicialmente definidos para infraestruturação. As solicitações
surgem para parcelas já regadas com recurso a captações privadas, mas também para zonas não regadas.
Apreciando o potencial latente destas áreas 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, assumindo uma extensão das infraestruturas que já integram o Empreendimento.
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.
O Projeto do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega é parte integrante das
áreas de expansão do Subsistema de Alqueva.
O projeto tem como objetivo a beneficiação de uma área situada, maioritariamente, a norte da povoação
de Viana do Alentejo, em cerca de 4608 ha, com as condições necessárias à prática de culturas de regadio.
A ocupação principal atual desta área é a agro-pecuária, existindo importantes instalações de apoio a esta
atividade, mas também se destacam pastagens e olival já regados.
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.
Deste modo, o projeto poderá contribuir para a dinamização económica da região e para uma tentativa de
inversão da tendência atual de desertificação e, localmente, para a criação de emprego.

4. ANTECEDENTES DO PROJETO E DO EIA
A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no EIA do Circuito
Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega.
O projeto do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega foi objeto de um estudo
interno da EDIA, que implicou trabalhos de reconhecimento de campo e estudos de pré-dimensionamento
e de índole ambiental e patrimonial, com análise de diferentes alternativas de adução e área beneficiada,
dos quais resultou a definição otimizada da melhor solução de projeto (num contexto de macro escala).
De acordo com o EIA, o projeto de execução teve como base os trabalhos supracitados, face aos quais
resultaram apenas algumas alterações de otimização ao nível da área a beneficiar com regadio e da
conceção da rede de rega em termos de dimensionamento hidráulico.
Com base na análise global da área de estudo, do projeto e da informação bibliográfica e cartográfica, em
fase preliminar foram também identificadas as principais condicionantes administrativas, em particular
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aquelas com incidência no desenvolvimento do projeto e que poderiam condicionar os traçados e
localização de infraestruturas.
Atendendo aos elementos de gestão territorial existentes e em vigor, foram identificadas as principais
condicionantes à implementação do projeto. A área de análise agrega uma diversidade muito expressiva
de valores ecológicos com relevo para a conservação e, embora o presente projeto não interfira
diretamente com nenhuma área sensível, constata-se o facto de a área a beneficiar se localizar nos limites
de três áreas classificadas (ZPE de Évora, Sítio Cabrela e Sítio Alvito / Cuba), sem contudo as interferir, e
abranger ainda parte da IBA Planície de Évora.
No que se refere ao ordenamento do território e, em particular às áreas de uso condicionado ao nível
municipal, constata-se que as classes de espaço ocorrentes na área afeta ao projeto em avaliação, de
acordo com as Cartas de Ordenamento dos PDM de Alvito, Viana do Alentejo e Évora, se classificam como
espaços agrícolas, ou mistos (agrícolas e florestais), o que não obrigará a significativas alterações ao uso
do solo, pelo que se considera que a natureza do projeto se enquadra, de um modo geral, nas classes de
espaço consideradas no ordenamento concelhio.
Para efeitos de alteração do uso do solo devem ser cumpridas as regras estabelecidas no regulamento do
PDM de cada concelho afetado pelo projeto. No entanto, prevalece sobre o regulamento dos PDM, o
Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro, alterado pelos Decretos-Lei nº 230/2006, de 24 de novembro
e nº 86/2014, de 28 de maio, que cria um regime especial às expropriações necessárias à realização do
EFMA, aos bens e ao domínio a afetar a este Empreendimento e às ações específicas de execução do
projeto, aplicando-se, designadamente “aos diferentes perímetros de rega a construir e necessários à
instalação das redes secundárias e terciárias de rega”.
No que respeita a condicionantes ao uso do solo, atendendo à cartografia de condicionantes dos três
concelhos abrangidos pelo projeto, constata-se que a área abrangida pelo projeto em avaliação afeta áreas
classificadas ao abrigo do regime da Reserva Ecológica Nacional (REN), nos concelhos de Évora e Viana
do Alentejo e solos classificados ao abrigo do regime da RAN em todos os concelhos.
Também neste caso, ao abrigo da legislação anteriormente referida (artigo 11º do Decreto-Lei n.º 21-A/98,
de 6 de Fevereiro, alterado pelos Decretos-Lei nº 230/2006, de 24 de novembro e nº 86/2014, de 28 de
maio), “são autorizadas todas as ações relacionadas com a execução do Empreendimento, respeitantes a
obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos, construção de edifícios, canais, aterros e escavações,
que impliquem a utilização de solos integrados na Reserva Agrícola Nacional ou se desenvolvam em áreas
incluídas na Reserva Ecológica Nacional ou em áreas abrangidas por restrições análogas, sem prejuízo
dos procedimentos inerentes aos estudos de impacte ambiental.”
De acordo com o EIA, a principal condicionante ao desenvolvimento do projeto prende-se com o corredor
reservado para o IC 33, 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.
Contudo, o EIA refere que a análise realizada permitiu concluir que o traçado do corredor do IC 33 (previsto
no PRN) se encontra reservado na cartografia de condicionantes dos PDM de Alvito, Viana do Alentejo e
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Évora, de acordo com o aprovado e publicado no DR 2ª 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 IC 33, o proponente consultou as 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.
De acordo com a correspondência anexa ao EIA (Anexo I do Volume III), mantém-se reservado o corredor
do traçado do IC 33, embora não se encontre prevista, de momento, a sua materialização.
Com base na análise realizada, foi considerado no EIA que a zona de maior conflito ocorre na zona de
implantação do Nó de ligação previsto entre o IC 33 e a EN 257, onde se desenvolve o traçado das
condutas gravíticas, a montante e a jusante da EN 257.
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).
Quanto ao traçado da restante rede adutora principal e da rede de rega não se considerou ser necessário
proceder a ajustes, assim como não se considerou necessário proceder a alterações na localização de
infraestruturas (Estação Elevatória de Viana, Reservatório de S. Miguel e respetiva Estação de filtração) e
restantes órgãos de exploração, manutenção e segurança previstos no projeto.
Sobre o EIA não se verificaram antecedentes.
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO
A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no EIA.
5.1 Localização do projeto
O projeto do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega localiza-se na região do
Alentejo (NUT II), entre as Sub-Regiões de Baixo Alentejo e Alentejo Central (NUTIII), inserindo-se em
áreas dos concelhos de Alvito, Viana do Alentejo e Évora, nomeadamente:
•

Freguesias de Alvito e Vila Nova da Baronia (concelho de Alvito);

•

Freguesias de Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo (concelho de Viana do Alentejo);

•

União das freguesias de Nossa Senhora da Tourega e Nossa Senhora da Guadalupe (concelho de
Évora).

O projeto em estudo não se insere em nenhuma área sensível tendo em atenção o entendimento expresso
no artigo 2º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro.
5.2 Infraesturas existentes
O projeto contempla a execução das infraestruturas para beneficiar uma área de rega de 4 608 ha, situada,
em grande parte, a norte da povoação de Viana do Alentejo, com as condições necessárias à prática de
culturas de regadio.
5.2.1 Infraestruturas hidráulicas
As infraestruturas hidráulicas existentes e que serão afetas ao Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e
respetivo Bloco de Rega, dizem respeito ao Circuito Hidráulico do Vale do Gaio e às infraestruturas de rega
privadas respeitantes aos agricultores.
Circuito Hidráulico do Vale do Gaio
O Circuito Hidráulico do Vale do Gaio tem início no canal Alvito-Pisão, derivando para o canal de Odivelas,
o qual termina no reservatório da Baronia. Para além do canal de Odivelas, este circuito hidráulico é
constituído pelo reservatório da Baronia, pelo adutor do Vale do Gaio e reservatório das Barras, terminando
na central hidroelétrica de Vale do Gaio.
Todas as infraestruturas deste circuito hidráulico se encontram construídas. A jusante do reservatório da
Baronia foi efetuada a derivação para o Circuito Hidráulico de Odivelas.
O circuito hidráulico de Viana do Alentejo terá como origem o reservatório da Baronia, do tipo semiescavado e já em funcionamento. O seu volume total é de 78 dam3 e o volume útil é de 59 dam3. O NPA
foi colocado à cota (181,20), localizando-se o NmE à cota (177,75). A tomada de água, dimensionada em
fase de projeto para um caudal de dimensionamento de 2,20 m3/s, abastece os blocos de rega de Alvito
Alto e Baixo e Baronia Alto.
A estação elevatória da Baronia foi implantada a jusante deste reservatório, tendo sido dimensionada para
um caudal de 1,16 m3/s, repartido por 4 grupos principais com um caudal unitário de 240 l/s e por 2 grupos
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auxiliares com uma capacidade de elevação unitária de 100 l/s. Os seis grupos em conjunto terão uma
capacidade total de elevação de 1,16 m3/s e uma altura de elevação de 52 mca. Esta estação abastece os
blocos de rega da Baronia e Alvito Alto, com uma área total de 644 ha e para um caudal de
dimensionamento de 0,68 m3/s.
Saliente-se que a tomada de água do reservatório foi dimensionada, para um caudal de 2,20 m3/s, valor
superior ao caudal atualmente necessário para os blocos de rega que é de 1,66 m3/s, existindo, assim,
uma folga da ordem dos 0,5 m3/s. Este caudal será utilizado para o fornecimento de água ao circuito
hidráulico de Viana do Alentejo.
Tomada de Água do Reservatório da Baronia para rega
Tal como já foi referido anteriormente, a tomada de água para a rede de rega foi dimensionada para permitir
a captação de um caudal máximo de 2,20 m3/s. Esta estrutura é constituída por um canal de secção
retangular com largura de 3,0 m, e comprimento da ordem dos 9,0 m, e altura máxima de 7,7 m, a que se
seguem duas câmaras. A primeira permite a limpeza e manutenção da comporta e da grelha a partir da
cobertura. A outra câmara permite separar os caudais, através de dois orifícios, que se encontram na
extremidade, e que alimentam respetivamente a conduta de rega gravítica para o Bloco de Alvito Baixo e
a conduta de adução à estação elevatória da Baronia.
A conduta que alimenta o Bloco do Alvito Baixo possui um diâmetro de 1,2 m e a segunda conduta possui
igualmente 1,2 m de diâmetro e alimenta os Blocos da Baronia Alto e do Alvito Alto (conduta de aspiração
da estação elevatória). Estes orifícios são obturados por comportas murais. A soleira das condutas foi
colocada à cota 173,50 m.
Estação Elevatória da Baronia
A estação elevatória da Baronia bombeia a água para a rede de rega dos blocos de Alvito Alto e Baronia
Alto. A aspiração faz-se a partir da cota do plano de água no reservatório, a qual se situa acima da cota
das bombas.
A estação elevatória está equipada com um conjunto de quatro grupos elevatórios principais, iguais entre
si, e mais dois grupos elevatórios auxiliares, também iguais entre si, todos de eixo horizontal. Os seis
grupos eletrobomba em conjunto terão uma capacidade total de elevação de 1160 l/s (caudal máximo
requerido). Esta estação elevatória foi concebida de forma a responder aos caudais de dimensionamento
da rede de rega, no mês de ponta e no ano crítico, com a totalidade dos grupos (grupos principais mais
grupos auxiliares).
O edifício da estação elevatória compreende uma nave principal, na qual se encontram instalados os
grupos eletrobomba, bem como as respetivas tubagens individuais de aspiração e compressão. Para além
desta nave principal, o edifício compreende uma outra nave, onde estão as salas destinadas aos
equipamentos elétricos (sala de comando e sala dos quadros e variadores de velocidade), e ainda, a
entrada e as instalações sanitárias.
A tubagem geral de aspiração e a tubagem geral de compressão desenvolvem-se, enterradas, no exterior
do edifício e por baixo da nave dos grupos, respetivamente. Ambas estão envolvidas num maciço de betão.

AIA 2976 | Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega
Parecer da Comissão de Avaliação

10

A conduta geral de compressão está equipada com dois reservatórios hidropneumáticos com um volume
unitário de 35 m3. Estes reservatórios têm como finalidade satisfazer o fornecimento dos pequenos caudais
antes do arranque dos grupos eletrobomba auxiliares, assim como proteger a rede de rega das pressões
resultantes da ocorrência de regimes transitórios.
Os reservatórios estão implantados a Poente do edifício da estação elevatória, entre a estação de filtração
e a câmara do medidor de caudal.
A filtração da água que alimenta a rede de rega é efetuada por um sistema de filtros automáticos com autolimpeza, localizado imediatamente a jusante da estação elevatória. Este sistema é composto por três filtros
iguais, com um caudal nominal total igual ao da estação elevatória, isto é, 1160 l/s (4170 m3/h). O grau de
filtração para os filtros é superior a 0,8 mm e igual ou inferior a 1,5 mm. A proteção da incidência da luz
solar na bateria de filtros é efetuado por uma cobertura de construção ligeira.
A jusante dos reservatórios hidropneumáticos está instalada a câmara de medidor de caudal. A receção e
transformação de energia é feita no posto de seccionamento e transformação, instalado em edifício próprio
do tipo pré-fabricado, composto por celas pré-fabricadas em invólucro metálico.
Foram ainda efetuados outros trabalhos complementares, que incluíram a abertura de uma vala de
drenagem (vala Norte), que tem por principal função a adução de água proveniente do descarregador de
cheias do reservatório da Baronia. Esta regularização envolveu o reperfilamento da vala e o seu
revestimento com uma camada de enrocamento.
O acesso às instalações é efetuado a partir de um caminho asfaltado, com cerca de 135 metros de
extensão, que liga à rede viária existente.
A zona de circulação do recinto, em continuação do caminho de acesso, é constituída pelos arruamentos
de acesso de viaturas às áreas dos edifícios. A área envolvente da estação elevatória teve também em
consideração um enquadramento paisagístico na paisagem envolvente.
Infraestruturas de rega privadas
As infraestruturas de rega privadas consistem, sobretudo, em reservatórios/charcas e barragens dos
proprietários dos prédios agrícolas.
Das visitas efetuadas ao campo na área de envolvência do bloco de rega de Viana do Alentejo, foram
identificados 29 pontos de água de caráter privado, para as quais se estimou uma capacidade total de
regularização de cerca de 948 000 m3. As suas principais funções são a rega e o abeberamento do gado.
Algumas destas pequenas charcas/açudes localizam-se ao longo das ribeiras, represando assim o seu
leito menor. Este facto é especialmente evidente nas duas ribeiras localizadas a sul da EN 257,
nomeadamente a ribeira da Faleira e o barranco da Vaqueira. Estes açudes, com dimensões da ordem
dos 10 a 12 metros de largura e cerca de 1 a 3 metros de altura, têm por principais funções armazenar
água para o abeberamento do gado e, caso existam recursos hídricos suficientes, efetuar a rega de
pastagens na sua envolvente. São simples infraestruturas construídas pelos próprios agricultores, algumas
em pedra e outras em betão, sem possuírem qualquer órgão de descarga, ou descarregador de cheias.
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Alguns destes açudes servem igualmente de passagens sobre as ribeiras.
Saliente-se que existem algumas bombagens de água feitas diretamente no rio Xarrama, sendo que a
principal destas captações coloca a água numa barragem (nº 12, na Figura 3.2.5 do EIA) existente na
mancha de rega localizada a norte beneficiando-a diretamente. Esta captação e a barragem beneficiam
um olival intensivo de grandes dimensões (377 ha). As restantes captações observadas no rio Xarrama
são temporárias e complementares aos recursos hídricos atualmente existentes no interior dos prédios.
5.3 Infraestruturas a construir
As infraestruturas a construir foram divididas em Rede Principal e Rede de Rega.
5.3.1 Rede Principal
A rede principal do circuito hidráulico de Viana do Alentejo é constituída pelas seguintes infraestruturas:
• Sistema Elevatório;
• Conduta Elevatória;
• Reservatório de São Miguel;
• Estação de Filtração;
• Rede Adutora Principal.
Sistema Elevatório
O sistema elevatório de Viana ficará situado a sudoeste de Alvito e junto do reservatório da Baronia e da
estação elevatória da Baronia.
Para aceder ao sistema elevatório poder-se-á utilizar o caminho de acesso ao reservatório e estação
elevatória da Baronia, que tem origem no caminho que efetua a ligação entre a EN 257 e o local
denominado de Horta Nova. No futuro poderá efetuar-se igualmente através da rede viária prevista no
projeto, que liga o sistema elevatório ao reservatório de São Miguel e à estrada municipal que liga Alvito a
Vila Nova da Baronia.
O sistema elevatório captará a água do reservatório da Baronia, e colocará a água num reservatório de
regularização (São Miguel), a partir do qual se desenvolve a rede principal gravítica.
O sistema elevatório é constituído pelas seguintes infraestruturas principais:
• Conduta geral de aspiração a derivar da conduta gravítica de Alvito Baixo;
• Aproveitamento de dois grupos eletrobomba da estação elevatória da Baronia;
• Ligação entre a estação elevatória da Baronia e conduta de compressão da estação elevatória de Viana;
• Construção da estação elevatória de Viana.
A estação elevatória de Viana será implantada junto à atual estação elevatória da Baronia e do reservatório
com o mesmo nome (Figura 2).
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Figura 2 – Local previsto para a construção da Estação Elevatória de Viana (fonte: EIA, 2017)

A origem de água para o sistema hidráulico de Viana será efetuada na tomada de água do reservatório da
Baronia. A estação elevatória de Viana ficará implantada numa plataforma sensivelmente à cota (174,00),
ocupando uma área com dimensões máximas aproximadas de 52 m x 30 m, localizada a oeste do
reservatório da Baronia. A implantação do edifício teve em conta a sua exposição solar.
A adução de água a partir do reservatório é efetuada através de uma tomada de água e de uma conduta
com, aproximadamente, 43,2 m de desenvolvimento. A conduta geral de aspiração possui um diâmetro de
1,2 m.

Figura 3 – Corte da Estação elevatória de Viana (fonte: EIA, 2017)

O edifício da estação será formado por:
•

Corpo principal, com dimensões em planta de aproximadamente 9,3 m x 33,6 m; alberga a base de
assentamento dos 3 grupos eletrobomba e os motores elétricos, as condutas individuais de
compressão e as respetivas válvulas; foram previstos espaços para descarga e montagem de
equipamentos, um armazém de peças e uma sala de comando.
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•

Corpo secundário, adjacente ao primeiro, com cerca de 4,8 m x 21,3 m; ficarão instalados os
equipamentos elétricos principais, nomeadamente, as celas de 30 kV, os transformadores, os quadros
dos serviços auxiliares e de comando e uma unidade de condicionamento de ar (UCA).

No exterior do edifício serão instalados os reservatórios hidropneumáticos (2 x 60 m3) e uma válvula de
seccionamento (DN1000). Estes reservatórios garantirão a proteção da instalação nos regimes transitórios.
Os reservatórios serão de forma cilíndrica, montados com o seu eixo principal na vertical.
As zonas de circulação de veículos no recinto serão asfaltadas, existindo as necessárias áreas para
parqueamento e para manobra de veículos pesados. O sistema elevatório será equipado com três grupos
eletrobomba iguais principais (e dois grupos auxiliares já existentes na Estação elevatória da Baronia). Os
três grupos principais e os dois grupos existentes na Estação Elevatória da Baronia, em paralelo, irão
fornecer um caudal total de 1,800 m3/s.
As características de funcionamento dos grupos foram obtidas tendo em conta as seguintes condições:
Condições a montante:
- Nível máximo no reservatório da Baronia .......................................................... (181,20)
- Nível mínimo no reservatório da Baronia ........................................................... (176,50)
Condições a jusante:
- Nível máximo no reservatório de S. Miguel ....................................................... (225,00)
- Nível mínimo no reservatório de S. Miguel ........................................................ (221,50)
O edifício da estação elevatória será equipado com uma ponte rolante para montagem e manutenção dos
equipamentos (Capacidade de carga: 5 t; Vão: 7,6 m; Altura de elevação: 7 m). Junto à vedação do recinto
da estação foi previsto um posto de seccionamento e contagem, instalado num edifício pré-fabricado de
betão armado, homologado pela Direção Geral de Energia, onde ficarão instaladas as celas da EDP e a
cela de disjuntor para proteção do cabo, pertencente ao cliente.
No edifício da estação ficará instalado o posto de transformação e todos os equipamentos elétricos
necessários ao funcionamento da estação. Na estação elevatória será instalado um sistema de automação
e supervisão, que controlará os equipamentos da estação.
Para a elaboração do projeto de integração paisagística da estação elevatória, da conduta elevatória e do
reservatório foi analisado o enquadramento paisagístico geral do local de implantação destas
infraestruturas, nomeadamente ao nível de visibilidades e estruturas visuais existentes, por forma a
sustentar as soluções de tratamento preconizadas.
As zonas a tratar correspondem aos espaços disponíveis resultantes da implantação das infraestruturas,
dentro da área de intervenção do projeto, e com viabilidade de atuação ao nível de integração paisagística.
A estratégia de intervenção, de acordo com os objetivos estipulados, consiste em promover a integração
paisagística das infraestruturas, atendendo a aspetos de enquadramento, proteção e recuperação da
paisagem, com base nas características de ordem biofísica e paisagística do território interessado.
Conduta Elevatória
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A conduta elevatória permitirá o transporte dos caudais bombeados no sistema elevatório, desde a estação
elevatória de Viana até ao reservatório de São Miguel, apresentando um desenvolvimento total de cerca
de 1196 m.
O diâmetro nominal desta conduta é 1 200 mm. Tendo em consideração os valores das cotas piezométricas
máximas envolventes e as cotas de implantação da tubagem, verificou-se que em todo o seu
desenvolvimento seria suficiente instalar tubagem de aço, com PN 10. O dimensionamento desta conduta
elevatória foi efetuado para o caudal máximo de dimensionamento de 1,8 m3/s. A implantação da obra foi
condicionada pela implantação das obras de extremidade (estação elevatória de Viana e reservatório de
São Miguel) e pela orografia dos terrenos a atravessar.
Relativamente à orografia, e tendo em consideração que o reservatório de São Miguel será implantado
num ponto alto próximo da estação elevatória, o traçado da conduta em planta e em perfil longitudinal não
oferece qualquer dificuldade, até à ligação à câmara de válvulas situada à entrada do reservatório
As dimensões das valas para assentamento da tubagem dependem do diâmetro do tubo e da profundidade
a que se encontram. As profundidades das valas para instalação das condutas foram definidas de modo a
garantir a necessária fundação para as tubagens e um recobrimento (profundidade à geratriz superior)
mínimo igual a 0,8 m. Em situações pontuais, sempre que do ponto de vista técnico e económico se
justificou, adotaram-se valores superiores ao mínimo referido, de forma a permitir o desenvolvimento o
mais regular possível da conduta elevatória.

Figura 4 – Conduta elevatória. Vala Tipo (fonte: EIA, 2017)

Relativamente a equipamentos de segurança e exploração serão instaladas ventosas e descargas de
fundo. A conduta elevatória termina num ponto alto com a ligação a uma câmara de válvulas.
Um dos prédios beneficiados pelo bloco de rega será abastecido por um Hidrante (H0) que será instalado
na Conduta Elevatória. Este hidrante será constituído por vários equipamentos, dos quais se destaca a
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válvula volumétrica. Estes equipamentos serão instalados no interior de uma caixa, a qual será fechada
com uma tampa metálica, evitando o manuseamento dos equipamentos por pessoal alheio à exploração
da obra, conforme apresentado nas peças desenhadas.
Reservatório de São Miguel
O reservatório tem como objetivo modular a variação dos pedidos a jusante, possibilitando que as
estruturas a montante operem de forma permanente, tornando-as mais económicas. Esta infraestrutura
poderá operar em regime contínuo durante os dias úteis da semana, ou operar em regime contínuo durante
toda a semana.
Foi avaliada a capacidade de transporte e de armazenamento do sistema primário, tendo-se demonstrado
ser necessário um volume útil de armazenamento no final da conduta elevatória da ordem dos 65 dam3.
Para a materialização deste volume útil de armazenamento optou-se pela construção de uma obra por
modelação do terreno (escavações e aterros), a oeste do local denominado de São Miguel, a este da linha
de caminho-de-ferro e a sul de um caminho rural que liga ao Monte das Minas de Alvito.
Em termos de altura de aterro acima da cota do terreno, esta varia entre um mínimo de 1,5 e um máximo
de 8,5 m, sendo, de um modo geral, de cerca de 5,5 m.

Figura 5 – Localização do Reservatório de São Miguel (fonte: EIA, 2017)

O local para implantação do reservatório caracteriza-se por uma zona sensivelmente planáltica, com cotas
a variar entre sensivelmente (210) e (230). O seu volume total é de 69 933 m3, dos quais 66 670 m3
correspondem ao volume útil de regularização.
O perímetro total do reservatório, medido pelo eixo do coroamento, é de 572 metros. A sua área interna
tem 20 597 m2 e para a sua construção será necessário afetar uma área da ordem dos 4,0 ha.
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Os NPA e NmE foram estabelecidos às cotas 225,00 m e 221,50 m, respetivamente, estando a cota do
fundo do reservatório projetada à cota 221,00 m (1) e o coroamento à cota 226,50 m. O perfil transversal
tipo do dique do reservatório é constituído por um coroamento com 4 m de largura, permitindo a existência
de uma via de serviço, encontrando-se os taludes interior e exterior, inclinados a 1V:2H.
Para permitir a circulação de máquinas ligeiras sobre o coroamento, projetou-se um pavimento com 0,25
m de espessura, constituído por uma base de 0,15 m em agregado de granulometria extensa e um
revestimento superficial de betume e gravilha com semi-penetração betuminosa de ligação.
O rasto do reservatório apresenta uma pendente suave orientada no sentido da obra de entrada.
O reservatório será dotado das seguintes obras:
•

Obra de entrada, na ligação à conduta elevatória, e que incluirá, também, as descargas de superfície
e de fundo; e

•

Tomada de água para a estação de filtração.

A impermeabilidade do reservatório será garantida pela aplicação de uma geomembrana ao longo de toda
a face interna da obra.
O acesso ao interior do reservatório será garantido por uma rampa de betão e por escadas associadas às
duas obras de arte (a de entrada e a de saída).
O acesso ao reservatório será feito a partir do caminho de serviço associado à conduta elevatória (sul) e
ao adutor principal (norte). Assim, o acesso ao reservatório será feito a partir de dois caminhos:
•

CA1 – caminho cujo traçado é paralelo à conduta elevatória proveniente da estação elevatória e que
liga esta infraestrutura ao reservatório de São Miguel; e

•

CA2 – caminho que se desenvolve paralelamente à conduta adutora gravítica principal, desde a
estação de filtração e reservatório, até à estrada que liga Alvito a Vila Nova da Baronia.

Todo o perímetro do reservatório será vedado. No interior deste recinto localizar-se-á igualmente a estação
de filtração.
a) Obra de entrada
Na interface do adutor gravítico com o reservatório será construída a obra de entrada e a estrutura de
descarga de superfície e de fundo. Esta obra é constituída por um elemento de betão armado em forma
de boca-de-lobo, ao qual se encontra ligado o adutor gravítico, cujo troço final é de aço e diâmetro nominal
DN 1 200 mm.
A obra de entrada de água no reservatório será equipada com uma comporta ensecadeira da câmara da
obra de entrada, com 0,90 m x 1,50 m, acionada pela grua de coluna e balancim de engate automático.
Permite o esvaziamento da câmara e a inspeção da conduta elevatória.
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Figura 6 – Implantação do Reservatório de São Miguel (fonte: EIA, 2017)

b) Descarregador de superfície e descarga de fundo
As descargas de superfície e de fundo serão asseguradas por uma estrutura monolítica de betão armado,
dividida em duas partes. Para o dimensionamento do descarregador de superfície considerou-se o caudal
máximo que poderá afluir ao reservatório numa situação de descontrolo do sistema adutor gravítico, isto
é, cerca de 1,8 m3/s.
Esta obra é constituída por uma soleira lateral ao reservatório, com 3,0 metros de desenvolvimento e crista
à cota (225,10). Os caudais descarregados serão recolhidos por um canal retangular, de largura variável
e rasto com inclinação de + 5%. Este canal termina num poço comum à descarga de fundo.
A descarga de fundo é contígua ao descarregador de superfície e é formada por dois muros ala, que
acompanham o talude interno do reservatório, e por uma parede frontal onde se encontra um orifício com
600 mm de diâmetro equipado com uma comporta mural.
No fundo do poço comum ao descarregador de superfície e da descarga de fundo liga-se o coletor geral
de descarga, constituído por uma conduta em aço DN 800 mm. Este coletor liga a uma caixa de visita que
recolhe igualmente os caudais provenientes da rede de drenagem interna do reservatório.
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O coletor de drenagem que sai desta caixa é uma tubagem em aço DN 1 000, com 53 m de comprimento
e que liga a uma vala de drenagem. Esta vala de drenagem possui um desenvolvimento de 278 m e o seu
traçado desenvolve-se paralelamente ao caminho CA01.
c) Tomada de água para a estação de filtração
A tomada de água para a estação de filtração será construída na margem oposta da obra de entrada, a
cerca de 150 metros desta e é constituída por uma estrutura de betão, no fundo da qual ficará ligada a
conduta de aspiração da estação de filtração, de aço, de diâmetro nominal DN 1 400 mm.
Para a obturação do orifício com 1,4 m de diâmetro projetou-se uma comporta mural. Esta comporta terá
acionamento manual e elétrico, a partir de uma pequena plataforma ao nível do coroamento do
reservatório. O orifício da tomada de água será protegido por uma grelha metálica, amovível, de
posicionamento vertical. Para permitir eventuais reparações da comporta mural com água no interior do
reservatório, foram projetadas mais duas guias para a instalação de uma ensecadeira para seccionamento
de um orifício com 2,2 m x 1,6 m de secção.
À semelhança da obra de entrada, será instalado um pórtico fixo com diferencial manual em monorail, que
ficará posicionada de modo a poder manobrar todos os equipamentos. O acesso ao interior da tomada de
água será feito através do reservatório (escadas lateral e escadas interior). A soleira da boca-de-lobo ficará
à cota 221,30 m, 30 cm acima do rasto do reservatório naquela secção. A conduta de admissão à estação
de filtração ficará instalada com soleira à cota 216,47 m.
Estação de Filtração
A adução de água ao Bloco de Viana será efetuada diretamente a partir de uma tomada de água no
reservatório de São Miguel. A água proveniente deste reservatório não é tratada, pelo que deverá conter
material sólido em suspensão e, eventualmente, algas nos períodos de temperatura mais elevada.
Uma vez que o comando e regulação dos pontos de entrega de água é efetuado por pilotos de pequeno
diâmetro, é conveniente filtrar a água de rega de modo a evitar o seu entupimento. Assume-se, para tal,
um grau de filtração de, pelo menos, 1,5 mm.
A pressão mínima disponível na conduta de admissão não permite a instalação de filtros de funcionamento
em alta pressão, como aqueles que são instalados normalmente a jusante das estações elevatórias. Neste
sentido, foi projetada a instalação de unidades filtrantes de baixa pressão, de corpo metálico e coroa
rotativa, e de reduzida perda de carga.
A estação de filtração será equipada com dois filtros de baixa pressão (DN 1100) e com os restantes
equipamentos necessários ao seu correto funcionamento. O caudal máximo de dimensionamento da rede
secundária deste bloco de rega é de 2,432 m3/s.
Após a análise técnica e económica efetuada, optou-se pela instalação de dois filtros de baixa pressão,
tendo cada um, uma capacidade correspondente a cerca de 60% do caudal máximo de dimensionamento.
O equipamento de filtração será instalado numa plataforma enterrada, em betão armado, com 12,00 m x
10,60 m.
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No interior do recinto será construído um abrigo para instalação de quadros do equipamento elétrico, e
duas caixas de drenagem. A primeira caixa irá recolher a água de drenagem dos drenos e a segunda caixa
irá recolher a água da caixa anterior e das descargas dos filtros.
No âmbito da presente empreitada será efetuado o tratamento paisagístico para o reservatório e restantes
infraestruturas abrangidas (estação de filtração, câmara de válvulas, etc.) que consiste genericamente na
reposição do cenário de oliveiras, azinheiras e sobreiros, que atualmente predomina na zona que será
afetada.
Rede Adutora Principal
Para a beneficiação do Bloco de Viana do Alentejo projetou-se uma conduta adutora principal (RP),
gravítica, com um desenvolvimento total de 10985 m, a partir da qual tem origem a rede de rega.
Ao longo do percurso desta conduta adutora principal foram definidas 3 derivações, sendo a conduta C3 a
maior derivação, com um desenvolvimento (incluindo sub-derivações) de 2 2267 m. As condutas C2 e C1
apresentam respetivamente uma extensão de 1 439 m e 1 460 m (incluindo sub-derivações).
O material das tubagens a considerar no traçado e no dimensionamento da rede de rega difere em função
do diâmetro a aplicar, conforme discriminado abaixo:
•

DN ≤ 630 mm .............................. Polietileno de Alta Densidade (PEAD);

•

700 mm ≥ DN ≤ 1 000 mm ........................... Ferro fundido dúctil (FFD); e

•

DN ≥ 1 200 mm ............................................ Betão com alma de aço (Bt).

Para a Rede Principal estão previstos 10985 m de condutas em betão (7 977 m em DN 14 00 e 3 008 m
em DN 1 200) e 1196 m de condutas em aço DN 1 200.
O estudo do traçado da adutora principal foi efetuado depois de delimitadas as áreas abrangidas pelo
bloco, definidas as unidades de rega e a localização dos hidrantes.
Na implantação das condutas teve-se em particular atenção a travessia de estradas principais, bem como
da linha de caminho-de-ferro do Alentejo de forma a reduzir ao máximo o número de travessias a efetuar.
No presente bloco de rega existem travessias de estradas principais e da linha de caminho-de-ferro, como
a EM Alvito-Vila Nova da Baronia, a EN 383, a EM 516 Viana do Alentejo - V. N. Baronia e a EN 257.
O material das tubagens a considerar no traçado e no dimensionamento da Rede Principal é o betão com
alma de aço (Bt). As dimensões das valas para assentamento da tubagem estão relacionadas com o
diâmetro do tubo. Para a Adutora Principal, a profundidade da vala foi definida de modo a garantir a
necessária fundação para as tubagens e um recobrimento mínimo (profundidade à geratriz superior) de
1,0 m, sendo que pontualmente, sempre que justificável do ponto de vista técnico-económico, adotam-se
valores diferentes para o recobrimento em que a sobrescavação compensa a dispensa de equipamentos
de manobra e segurança (descargas de fundo e/ou ventosas).
Quanto a inclinações mínimas de instalação, para troços ascendentes será 0,3%; e para troços
descendentes será 0,5%.
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Na travessia de estradas nacionais e municipais e na travessia da linha ferroviária do Alentejo pela conduta
adutora, será previsto o atravessamento das condutas por cravação/perfuração horizontal. Nas secções
de travessia de valas de drenagem, de linhas de água e de caminhos com intensidade de tráfego
considerável as condutas serão protegidas com um envolvimento de betão armado.
Descargas de fundo
Com o objetivo de esvaziar sectores de condutas previamente isolados, previu-se a instalação de válvulas
de descarga em todos os pontos baixos da conduta.
As válvulas de descarga de fundo serão do tipo cunha, de comando manual por volante e serão ligadas às
condutas da rede através de derivações em tê. Nesta empreitada devem ser instaladas válvulas de cunha
DN 250 e DN 200. No presente caso, tratando-se de condutas de grande diâmetro há a necessidade de
prever a inspeção das tubagens, pelo que se projeta uma estrutura formada por um maciço de
envolvimento e por uma câmara para instalação de boca de visita (DN 800 mm), com picagens de 250 e
200 mm de diâmetro na qual se instalará as válvulas de descarga manobra da válvula de descarga. Ao
longo do adutor, prevê-se a instalação de 11 descargas de fundo com diâmetro nominal 250 e 200 mm.
Ventosas
Ao longo do adutor primário, serão instaladas ventosas, para garantir as melhores condições de
funcionamento do sistema, para assegurarem as seguintes funções:
•

Expulsão de pequenos volumes de ar durante o funcionamento normal do sistema, em regime
permanente;

•

Evacuação de grandes volumes de ar durante os períodos de enchimento das condutas;

•

Admissão de grandes volumes de ar durante os períodos de esvaziamento das condutas, para
prevenir o colapso da tubagem durante os mesmos, quer em caso de abertura de descargas de fundo,
quer em caso de rutura.

As ventosas serão instaladas em câmaras próprias, formadas por anéis de betão, prevendo-se a sua
aplicação sobre o tê de ligação em terreno agrícola ou a sua instalação em ramal próprio, de modo a não
ficar localizada em bermas ou caminhos. Nestes casos, o ramal de ligação deverá ter uma inclinação
ascendente para a ventosa, superior ou igual a 1%.
No caso particular das grandes condutas, a instalação de ventosas DN 200 mm é efetuada em placa de
redução DN 600x200 a aplicar no acessório de derivação em tê vertical, de aço, envolvido por maciço de
betão. Neste adutor serão instaladas 10 ventosas de 3 funções, DN 200.
5.3.2 Rede de rega
A área beneficiada pelo Bloco de Rega de Viana do Alentejo é de 4 608 ha. Dada a intensa atividade
agropecuária praticada na área do bloco de rega, estima-se que:
•

Pastagens/forragens/prados ocuparão cerca de 45 % da área (sorgo para silagem (10%) e a luzerna
(35 %))
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Culturas permanentes ocuparão 45 % da área (35 % olival, devido ao seu evidente crescimento como

•

cultura regada na região do Alqueva, e fruto de casca rija (10 %));
Culturas anuais terão uma representatividade apenas de 10 %.

•

A origem de água do Bloco de Rega de Viana é o reservatório da Baronia.
Para o dimensionamento das infraestruturas hidráulicas consideraram-se os conceitos de área equipada,
área social, área regável e área efetivamente regada:
•

Área Social = 5% da Área Equipada;

•

Área Regável = Área Equipada – Área Social;

•

Área Efetivamente Regada = 90% da Área Equipada.

Os agricultores poderão regar sem limitação de horário. Contudo, para dimensionamento dos sistemas
coletivos deve estabelecer-se um período médio de funcionamento, o qual deve ajustar-se ao modo de
receção da água na exploração agrícola (casos das charcas, reservatórios ou barragens) à estrutura da
propriedade e às tecnologias de rega previstas.
Para efeitos de dimensionamento dos sistemas coletivos de rega é necessário estabelecer um período
médio de funcionamento das instalações de rega, o qual depende da estrutura da propriedade e das
tecnologias de rega previstas.
Tendo em conta as características do Bloco de Viana do Alentejo foram considerados os seguintes
períodos médios de utilização no período de ponta:
•

Dias de rega por semana: .......................... 7 dias/semana

•

Horas de rega por dia: ............................. (18h a 20 h) / dia

Relativamente ao sistema primário de adução, considera-se que no período de ponta o mesmo funciona
em contínuo (24h/24h). O sistema de rega foi concebido para o fornecimento de água a pedido, dando
possibilidade aos agricultores de utilizarem a água na quantidade desejada e sem restrições de horário.
As bocas de rega serão equipadas com limitador de caudal e contador volumétrico. Para as bocas de
grande caudal nominal serão instaladas válvulas volumétricas. Em qualquer dos casos, estes
equipamentos serão monitorizados e serão ligados ao sistema de monitorização, automatização e
telegestão.
Dada a baixa pressão disponível em alguns pontos de entrega e a filosofia de fornecimento de água
adotado, dispensa-se a instalação de pilotos redutores de pressão a jusante.
Para o dimensionamento dos sistemas de rega, os cálculos foram elaborados com base nas necessidades
de água para o mês de ponta e com uma probabilidade de não excedência de 80% (ano seco ou crítico),
para o cenário cultural definido.
As pressões mínimas a garantir à saída das bocas de rega dependerão do tipo de sistema de distribuição
de água que vier a ser adotado. Nos pontos de entrega integrados em redes de baixa pressão, deverá ser
garantida uma pressão mínima de 100 kPa a montante de cada nó hidrante ou um valor compatível com a
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curva de funcionamento dos equipamentos dos pontos de entrega. Procurar-se-á, também, que a pressão
disponível seja compatível com a entrega da água em perfeitas condições nos reservatórios de
armazenamento dos agricultores.
A rede de rega, com um desenvolvimento total de 2 5157 m, é constituída por condutas de Betão (522 m),
Ferro Fundido Dúctil [FFD] (10710 m) e por condutas de Polietileno de Alta Densidade [PEAD] (13 934 m).
A profundidade das valas foi definida de modo a garantir a necessária fundação para as tubagens e um
recobrimento mínimo (profundidade à geratriz superior) de 0,80 m. Nos atravessamentos de ribeiras, valas
e caminhos, as condutas serão protegidas com um envolvimento de betão.
No que respeita ao traçado, tanto em planta como em perfil longitudinal, procurou-se evitar o recurso a
acessórios, empregando desenvolvimentos curvos, recorrendo às deflexões angulares permitidas pelas
juntas das condutas.
No caso dos tubos de PEAD de alta densidade adotaram-se raios de curvatura mínimos de, pelo menos,
40 vezes o diâmetro nominal.
Quanto a inclinações mínimas de instalação, foram utilizados os seguintes valores:
• troços ascendentes - 0,2 % a 0,3 %; e
• troços descendentes - 0,4% a 0,5 %.
Ao longo das redes serão instalados diversos equipamentos de comando, manobra e segurança, com as
características a seguir indicadas.
Hidrantes e bocas de rega
Os hidrantes e bocas de rega serão constituídos por válvulas de controlo e serão instalados no interior de
caixas, as quais serão fechadas com tampas metálicas, evitando o manuseamento dos equipamentos por
pessoal alheio à exploração da obra. As principais funções do conjunto hidrante/boca são as seguintes:
• estabelecimento ou interrupção do fornecimento de água através de um dispositivo de obturação,
constituído por uma válvula de seccionamento montada no próprio tubo da tomada aquando da
aplicação das válvulas de controlo, permitindo a remoção da boca de rega sem interrupção do
abastecimento para os outros beneficiários;
• quantificação dos volumes distribuídos;
• limitação do caudal debitado pela bocas de rega;
• ligação à rede terciária do beneficiário.
As últimas funções, com exceção da primeira, são executadas pelas bocas de rega, devendo, para tal, ser
equipadas com contador, limitador de caudal, emissor de impulsos e circuito e piloto de 3 vias,
possibilitando o fornecimento dos registos dos consumos à entidade gestora do aproveitamento e
proporcionar um funcionamento equilibrado da rede, considerando-se que todo o equipamento
preconizado permite a integral automatização da rede.
A análise dos caudais de dimensionamento dos hidrantes/bocas de rega permite concluir que não é
possível adotar o mesmo tipo de hidrante em todas as unidades de rega.
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Assim, no projeto propôs-se a adoção de hidrantes constituídos por válvulas de controlo com uma ou várias
saídas de água (Hidrante Tipo I). Para este hidrante propõem-se duas variantes, consoante a localização
das bocas de rega (Soluções A e B). Na solução A, a disposição das bocas de rega é em paralelo, enquanto
na solução B as bocas de rega encontram-se opostas e/ou em paralelo.
O dimensionamento do conjunto hidrante/boca de rega é efetuado com base nas especificações dos
fabricantes, admitindo-se uma perda de carga máxima no conjunto nunca superior a 80 kPa. Este valor
deverá ser confirmado pelo Empreiteiro na fase inicial da empreitada.
Os conjuntos hidrante/boca de rega são protegidos por caixas em betão, fechadas com tampas metálicas
conforme apresentado nas peças desenhadas, com finalidade de restringir o acesso ao pessoal autorizado.
No Bloco de Viana do Alentejo, cerca de 53% das bocas de rega pertenceram a classes de caudal igual
ou inferior a 100 m3/h, denotando a presença da média propriedade em cerca de 16% da área regada. Por
sua vez, a grande propriedade, refletida pelos 47% das bocas de rega com classes de caudal superior a
100 m3/h que representam 84% da área regada.
Em várias situações, nas unidades de rega de grande dimensão, agruparam-se vários hidrómetros nos
pontos de entrega de água aos agricultores, de modo a garantir o fornecimento dos caudais calculados em
função da área.
Válvulas de seccionamento
A exploração das redes secundárias de rega vai implicar necessariamente a realização de operações de
manutenção, de conservação e de reparação, pelo que se prevê a instalação de válvulas de seccionamento
em linha e nas derivações existentes ao longo da conduta principal. Estes equipamentos permitirão isolar
troços da rede sem prejuízo do fornecimento de água às restantes manchas de rega.
Para condutas com diâmetros superiores ou iguais a 400 mm, nas linhas de adução de maior importância,
as válvulas serão do tipo borboleta com um troço em derivação («by-pass»), com válvula de seccionamento
do tipo cunha. Estas válvulas ficam alojadas no interior de câmara, com acesso ao nível do terreno, a
executar em betão armado.
No caso de condutas com diâmetros inferiores a 400 mm, derivações das principais linhas de adução, as
válvulas serão do tipo cunha alojadas no interior da câmara, com acesso ao nível do terreno, também a
executar em betão armado. Em geral e sempre que possível, as válvulas de seccionamento de ramal são
colocadas nos limites da propriedade, de modo a evitar que a caixa de proteção interfira com os trabalhos
agrícolas.
Descargas de fundo
Com o objetivo de esvaziar sectores de condutas previamente isolados, previu-se a instalação de válvulas
de descarga em todos os pontos baixos das redes secundárias de rega e, tal como se referiu anteriormente,
em associação com as válvulas de seccionamento dos ramais.
As válvulas de descarga de fundo serão do tipo cunha, de comando manual por volante e serão ligadas às
condutas da rede através de derivações em tê.
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Nos troços até ao DN 1 000 mm, inclusive, as válvulas instalam-se em câmara húmida adjacente à conduta
para onde é realizada a recolha dos caudais.
Nas condutas de grande diâmetro (em Betão, DN ≥ 1 200 mm) há a necessidade de prever a inspeção das
tubagens, pelo que se projeta uma estrutura formada por um maciço de envolvimento e por uma câmara
para instalação de boca de visita e manobra da válvula de descarga.
No local da descarga de fundo instala-se um acessório de aço munido de boca de visita basculante (DN
800 mm) e com uma picagem de 200 mm de diâmetro na qual se instalará a válvula de descarga.
Ventosas
Para garantir as melhores condições de funcionamento do sistema, é fundamental recorrer a ventosas,
dispositivos que asseguram as seguintes funções:
•

expulsão de pequenos volumes de ar durante o funcionamento normal do sistema, em regime
permanente;

•

evacuação de grandes volumes de ar durante os períodos de enchimento das condutas; e

•

admissão de grandes volumes de ar durante os períodos de esvaziamento das condutas, para
prevenir o colapso da tubagem durante o mesmo, quer em caso de abertura de descargas de fundo
quer em caso de rutura.

As ventosas serão instaladas em câmaras próprias formadas por anéis de betão, prevendo-se a sua
aplicação sobre o tê de ligação em terreno agrícola ou a sua instalação em ramal próprio, de modo a não
ficar localizada em bermas ou caminhos.
Podem igualmente estar associadas às câmaras de válvulas de seccionamento ou em câmaras especiais
dos nós principais, sendo que nestes casos, instalam-se no interior destas câmaras.
5.3.3 Rede viária
A rede viária existente inclui vias pertencentes à rede nacional (estradas nacionais designadas por “EN”)
e à rede municipal (estradas municipais, designadas por “EM”), bem como caminhos agrícolas públicos e
privados, que asseguram o acesso a localidades e às explorações agrícolas, respetivamente.
O bloco de rega de Viana do Alentejo encontra-se muito bem servido de estradas nacionais e municipais
que permitem o acesso em boas condições a todos os principais núcleos do bloco e às principais
infraestruturas e caminhos agrícolas.
No que respeita a caminhos agrícolas, a rede de caminhos existente é considerada como suficiente para
garantir o acesso a todas as parcelas/explorações agrícolas e a maioria destes caminhos agrícolas
localizam-se no interior de grandes propriedades, são privados com vedações e portões e possuem
acessos a partir de estradas nacionais e municipais.
Face ao exposto, privilegiou-se o acesso às principais infraestruturas do empreendimento, ou sejam, a
Rede Principal incluindo a estação elevatória, a conduta elevatória, o reservatório de São Miguel.
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Assim, o acesso ao reservatório será efetuado por um caminho (CA1) a construir proveniente da estação
elevatória de Viana, com um traçado paralelo à conduta elevatória, e, também, por um caminho a norte
(CA2), que se desenvolverá desde o recinto do reservatório até à estrada que liga Alvito a Vila Nova da
Baronia, acompanhando, deste modo, o traçado da rede adutora principal.
As interligações com a rede viária local foram garantidas com o estudo das intersecções dos caminhos
previstos com a mesma, garantindo as condições de funcionamento desejadas para esta rede de apoio.
Apresentam-se seguidamente as principais características dos caminhos a construir:
• Caminho CA1 – o traçado deste caminho tem início no caminho de acesso à estação elevatória de
Viana, ligeiramente a oeste desta infraestrutura, e dista cerca de 3,95 km a oeste de Alvito. O caminho
desenvolve-se no sentido norte, paralelamente à conduta elevatória, e termina no Caminho CA2, junto
do reservatório de São Miguel. A extensão total deste caminho é de 1 649 m. Ao longo do traçado deste
caminho serão construídas 4 passagens hidráulicas. Paralelamente, à direita do Caminho CA1,
desenvolve-se a conduta elevatória, entre o km 0+200 ao km 1+330 do caminho. Ao longo do percurso
do caminho existem ainda intersecções várias com os caminhos agrícolas existentes.
• Caminho CA2 – este caminho tem início no reservatório de São Miguel, e desenvolve-se para norte até
à estrada municipal que liga Alvito a Vila Nova da Baronia, a cerca de 3,50 km de Alvito e a 1,40 km da
última localidade. O desenvolvimento deste caminho possui uma extensão total de 1 845 m,
acompanhando, paralelamente à esquerda, a conduta adutora principal da rede de rega. Ao longo do
percurso do caminho existem várias intersecções com os caminhos agrícolas existentes e linhas de
água, promovendo a execução dos necessários cruzamentos e serventias de acesso às parcelas e a
construção de 6 passagens hidráulicas.
A extensão total dos caminhos a construir é aproximadamente de 3,50 km (CA1 com 1,65 km e CA2 com
1,85 km). Para possibilitar o acesso à rede adutora principal, aos equipamentos nela instalados e ao
reservatório de São Miguel existirá uma serventia com 4 metros de largura revestida com tout-venant.
Nos caminhos estudados a solução proposta consiste, em termos gerais, na construção de um troço de
caminho paralelo à conduta principal, na construção das várias camadas definidas no perfil tipo do caminho
e na abertura de valetas de drenagem. Prevê-se também a construção de passagens hidráulicas para
assegurar a drenagem e o cruzamento com valas e linhas de água.
De acordo com os últimos projetos efetuados, e em função da quantidade e tipo de tráfego previsto, definiuse que estes caminhos serão do tipo Caminho Agrícola Principal (tipo II) – perfil tipo definido por uma faixa
de rodagem com largura igual a 3,0 m, ladeada por bermas com 0,50 m, resultando numa plataforma com
4,0 m. Quer a faixa de rodagem, quer as bermas também serão revestidas.
As principais características técnicas de projeto são as seguintes:
• a inclinação máxima dos trainéis pode atingir 4% e, excecionalmente em troços curtos, de 12 e 15%;
• nos troços em escavação, os caminhos deverão possuir uma valeta de abertura variável, exterior à
plataforma, com uma secção transversal triangular e uma profundidade de 0,30 m e com inclinações de
taludes de 1(V):1,5(H);
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• inclinação dos taludes de 1(V):1,5(H), quer para os troços em aterro como para os troços em escavação;
• a rasante do caminho ficará, sempre que possível, ligeiramente sobrelevada em relação aos terrenos
circundantes; e
• a faixa de rodagem e as bermas com inclinações transversais I = 2,5 % e 4,0 %, respetivamente, para
assegurar o escoamento superficial da água para as valetas;
• de modo a permitir a passagem simultânea de dois veículos agrícolas, foram previstos alargamentos
da faixa de rodagem, afastados entre 400 a 500 m, com uma largura de 3,50 m, e uma extensão de 20
m, sendo a transição para secção corrente efetuada em 10 m.

Figura 7 - Perfil tipo da Rede viária (fonte: EIA, 2017)

Para se garantir uma adequada traficabilidade na largura total da plataforma, prevê-se que a estrutura do
pavimento seja idêntica em toda a sua largura, ou seja, que não exista diferenciação do tipo de pavimento
quer se trate de faixa de rodagem ou de berma. No quadro seguinte define-se, para cada um dos caminhos,
a extensão após a construção, e a categoria, com a especificação da largura da faixa de rodagem.
5.3.4 Sistema de monitorização, telegestão e automatização
Para o controlo e o comando remoto do Sistema Primário de Adução e do Sistema Secundário de
Distribuição (Rede de Rega), foi concebido um sistema de telegestão que será gerido pela EDIA. O controlo
e comando do Sistema Primário serão realizados a partir de um Centro de Despacho, a designar pela
EDIA.
As atividades, quer da Rede Principal, quer da Rede de Rega, serão realizadas automaticamente através
de um sistema centralizado de comando e controlo, suportado numa aplicação informática do tipo Scada.
Por seu intermédio e através de ecrãs sinópticos específicos será possível visualizar remotamente o estado
operativo e funcional de todas as instalações.
Para a Rede Principal através do sistema de telegestão centralizado será possível interagir remotamente
em todas as instalações. De referir, todavia, que todas as instalações estão dotadas de meios próprios de
comando e controlo, devidamente suportados em autómatos locais com capacidade para gerir e controlar
autonomamente as mesmas instalações, situação que poderá resultar necessária com a eventual
suspensão dos meios de comunicações primários. Estes sistemas locais terão assim capacidade para
registar, processar e armazenar todos os dados e estados gerados localmente, e tomar as ações devidas
para a condução das instalações em perfeita segurança.
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6. ANÁLISE ESPECÍFICA
Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos de projeto de execução e outras
recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada
pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam.
6.1 Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais
A. Caracterização da situação de referência
Geomorfologia, Geologia
A área afeta ao projeto insere-se no domínio morfo estrutural da Zona de Ossa Morena. Em termos de
enquadramento geomorfológico situa-se na Peneplanície Alentejana, principal unidade de relevo do
Alentejo. Tal como expresso no EIA, esta unidade caracteriza-se por uma variação de cotas reduzida que,
em geral, se processa de forma gradual, com exceção de alguns relevos residuais constituídos por rochas
de maior dureza relativamente às rochas encaixantes. Salientam-se os relevos definidos por quartzitos e
calcários metamorfizados, ambos distantes da área de estudo.
A área a beneficiar com o projeto de regadio apresenta declives muito suaves a médios, variando entre as
cotas 152 e 225 m, segundo o aditamento ao EIA. Cerca de 36% do bloco de rega apresenta declives
muito suaves que variam entre 0 e 2 %, em particular nas proximidades de linhas de água. Estas zonas
estão rodeadas por outras com declives suaves (3 a 5 %), que representam cerca de 50 % da área do
bloco. As classes de declives médios representam cerca de 13% da área do bloco, situando-se de um
modo geral na extremidade norte da mancha de rega (a noroeste de Viana do Alentejo).
O projeto desenvolve-se em grande parte nos gabros e dioritos do Complexo Gabro-Diorítico de Cuba, em
gnaisses granitoides e migmatitos e em quartzodioritos e granodioritos, abrangendo também em pequenas
áreas pórfiros, granitos de grão fino a grosseiro, calcários, dolomitos e rochas calcosilicatadas (mármores).
A estação elevatória de Viana, a conduta elevatória, o reservatório de São Miguel, a estação de filtração,
a Câmara de Válvulas e a reduzida rede viária a construir serão instaladas nos gabros e dioritos. Os
restantes elementos do projeto, como as redes principal e secundária e os blocos de rega, abrangem todas
as formações atrás referidas.
Segundo o EIA, a região é afetada por diversos acidentes tectónicos, de um modo geral com direção N-S,
ENE-WSW a NE-SW e WNW-ESE. Pela sua proximidade à área do projeto 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.
A nível regional destacam-se acidentes com atividade neotectónica, como a Falha de Messejana de
orientação geral NE-SW a NNE-SSW, as Falhas da Vidigueira e de Grândola - Ferreira com a mesma
orientação geral WNW-ESE a E-W e com componente de movimentação vertical do tipo inverso.
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Segundo os dados disponíveis (Cabral, 1986a, 1986b in Cabral e Ribeiro, 1989) estima-se a taxa de
atividade de algumas falhas ativas entre 0,001 mm/ano e 0,5 mm/ano nos últimos 2 Ma, correspondendo
a um grau de atividade baixo a moderado.
No que respeita a sismicidade, a área de estudo situa-se na transição da zona sísmica A, correspondente
a um risco sísmico elevado, de acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de
Edifícios e Pontes. A Carta de Isossistas de Intensidade Máxima do Atlas do Ambiente indica uma
intensidade máxima 7 (Escala Internacional).
Para a área de estudo são expectáveis valores de agR máximas de 1,0 m2/s para ação sísmica do Tipo 1
(zona sísmica 1.4), e de 1,1 m2/s para ações sísmicas Tipo 2 (zona sísmica 2.4) de acordo com o
Eurocódigo 8 (NP EN 1998-1-1:2010).
Recursos Minerais
A área do projeto é contígua a uma área potencial de exploração de mármores, o núcleo de Viana do
Alentejo-Alvito, que não é diretamente afetado pela implementação do referido projeto.
B. Identificação e avaliação de impactes
Dos possíveis impactes relativamente à Geomorfologia e Geologia identificam-se os seguintes, sendo
desde já de referir, que são pouco significativos e de magnitude reduzida:
•

Impactes relacionados com as movimentações de terras (fase de construção) – está previsto
movimentações de terras relacionadas com escavações e aterros, devido fundamentalmente a
escavações necessárias para a implantação da Estação Elevatória, conduta elevatória, a rede viária
e, principalmente, para o reservatório de São Miguel e a estação de filtração, mas também para a
abertura de valas para a rede adutora principal e a rede de rega condutas da rede de rega, num total
de 323 487 m3. Tendo em conta que grande parte dos materiais escavados, se prevê serem
reutilizados 227 850 m3 (cerca de 70%) para cobrir as condutas de rega e em ações de modelação do
terreno, o EIA estima um volume de terras sobrantes de 95 638 m3 que serão conduzidos a depósito.
O principal impacte está relacionado com a movimentação de terras durante as fases de construção
e desativação, o qual será negativo, direto, temporário, certo, reversível, significativo mas de
magnitude reduzida. Grande parte destes impactes poderá no entanto ser minimizável. A
movimentação terras poderá também produzir alterações morfológicas na área de intervenção
resultando em impacte negativo, direto, temporário, provável, local, reversível, pouco significativo e
de magnitude moderada.

•

Instabilidade de taludes de escavação/aterros (fases de construção, exploração e desativação) impacte relacionado com o risco de ocorrência de instabilidade nos taludes e nas vertentes,
nomeadamente a resultante de escavações e aterros decorrentes da fase de construção do
reservatório de São Miguel, adutor, e rede viária, bem como da desmatação. Assim, é considerado
como impacte negativo, direto a indireto, temporário, provável, local, a médio/longo prazo, reversível,
pouco significativo e de magnitude reduzida.
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•

Aumento de suscetibilidade à erosão – as ações de desmatação, e compactação dos terrenos e as
alterações da superfície topográfica atual provocadas pela construção dos vários elementos
associados ao projeto poderão potenciar fenómenos de erosão durante a fase de construção. São
impactes negativos, indiretos, localizados, temporários, reversíveis, de magnitude reduzida e pouco
significativos. Durante a fase de desativação a falta de manutenção e conservação da rede de
drenagem poderá provocar alterações no escoamento superficial e assim intensificar fenómenos de
erosão.

•

Utilização de explosivos ou martelo pneumático para desmonte, poderá ter impacto na geologia,
nomeadamente no que respeita a sobrefaturação e instabilidade de taludes já existentes ou em
pedreiras que possam existir na região, em exploração ou abandonadas. As zonas onde a utilização
de explosivos poderá ser necessária são as da implantação da estação elevatória, do reservatório de
São Miguel e situações pontuais na rede adutora principal e rede de rega. O volume máximo estimado
de escavações com recurso a explosivos é de 2 272 m3, uma pequena percentagem do volume total
de escavações. No entanto, segundo indicado no EIA, o desmonte com recurso a explosivos será
sempre que possível evitado, devendo para tal ser consideradas metodologias alternativas, como
sejam o fio diamantado ou o recurso a explosivos de baixa potência (Rockracker). Os explosivos serão
apenas utilizados em situações muito localizadas o que, segundo o EIA, salvaguarda a ocorrência de
eventuais impactes significativos no que respeita à sobrefaturação e/ou instabilidade em taludes. O
mesmo se passa com as pedreiras abandonadas que se situam já fora da área de estudo. Assim,
caso sejam utilizados explosivos o impacte será negativo, indireto, temporário, baixo, médio/longo
prazo, irreversível, pouco significativo e de magnitude reduzida.

C. Medidas de minimização
Sendo os impactes negativos nos descritores Geomorfologia e Geologia mínimos, consideram-se
adequadas as medidas de carácter geral preconizadas no EIA, relacionadas com a movimentação de
terras, estabilidade de taludes e erosão dos solos, bem como a medida específica indicada no SGA. Deverá
ainda ser cumprido o seguinte, que é referido no texto do EIA mas não consubstanciado em medidas de
minimização:
•

Evitar sempre que possível o desmonte com recurso a explosivos, procurando soluções alternativas
como por exemplo o fio diamantado ou o Rockracker.

•

O declive dos taludes dos depósitos de terras e de escavação para construção da Estação Elevatória
e da rede viária deverão ter H:V adequado (em solos de alteração 1H:2V e 1V:1H e em maciço rochoso
1H:5V e 1H:1,5H, respetivamente).

D. Conclusões
A implementação do projeto do “Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega” terá
alguns impactes ambientais negativos nos descritores Geologia e Geomorfologia que, no entanto, se
preveem reduzidos e de baixa significância. Assim, considera-se que não há aspetos impeditivos para a
implantação do projeto desde que sejam efetivamente cumpridas as medidas de minimização acima
referidas e constantes do EIA.
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6.2 Recursos Hídricos, Qualidade da Água e Domínio Hídrico
A. Caracterização da situação de referência
Em termos gerais, pode-se concluir que a caracterização da situação ambiental de referência abrange de
forma sistemática, desenvolvida, clara e homogénea os descritores avaliados pela ARH Alentejo.
A metodologia seguida na abordagem e tratamento do descritor “Recursos Hídricos” parece adequada a
um projeto desta tipologia, tendo sido utilizadas a informação e bibliografia disponíveis que se consideram
mais convenientes.
O projeto em análise incide na área de jurisdição territorial da ARH do Alentejo, nomeadamente na Região
Hidrográfica 6 (Sado e Mira), desenvolvendo-se nas bacias hidrográficas das massas de água rios (Fig. 8):
•

PT06SAD1257 – Rio Xarrama;

•

PT06SAD1248 – Ribeira do Regedor;

•

PT06SAD1251 – Ribeira da Faleira;

•

PT06SAD1244 – Ribeira da Fragosa;

•

PT06SAD1255 – Ribeira da Carrasona;

•

PT06SAD1277 – Ribeira de Vila Nova da Baronia;

•

PT06SAD1284 – Ribeiro do Carrasco;

•

PT06SAD1282 – Ribeira de Odivelas (Jusante da B. Alvito).

No âmbito do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana – PGRH 2º Ciclo, aprovado pela
Resolução do Concelho de Ministros (RCM) nº 52/2016, de 20 de Setembro, republicado pela RCM n.º 22B/2016, de 18 de Novembro, todas estas massas de água foram classificadas com o estado inferior a bom.
Os cursos de água que atravessam a área de incidência do projeto, e à exceção do Rio Xarrama que
possui um regime de escoamento permanente, apresentam um regime hidrológico temporário e irregular,
do tipo torrencial. Na figura 4 representam-se as principais linhas de água que atravessam o circuito
hidráulico e o bloco de rega.
A precipitação anual média é de aproximadamente 660 mm, ocorrendo 76% desta durante o semestre
húmido (outubro a março). O escoamento superficial é temporário e irregular, do tipo torrencial.
Do ponto de vista hidrogeológico, a área de implantação do empreendimento desenvolve-se no Sistema
Aquífero Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona de Ossa Morena e na massa de
água subterrânea Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Sado, tendo sido classificada com estado
químico e quantitativo bom e superior, no âmbito do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e
do Mira, aprovado pela RCM nº 22-B/2016, de 18 de novembro.
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Figura 8 – Massas de água superficiais.
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Figura 9 – Linhas de água.

AIA 2976 | Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega
Parecer da Comissão de Avaliação

33

Figura 10 – Sistemas aquíferos.

O Setor Pouco Produtivo das Rochas Ígneas e Metamórficas da Zona de Ossa Morena corresponde a um
extensa área com interesse hidrogeológico, em particular porque as formações aquíferas que o suportam
apresentam produtividades superiores às que caracterizam, em geral, as formações geológicas de
natureza ígnea e metamórfica do Maciço Hespérico. Este Setor Pouco Produtivo não apresenta
produtividades que o constituam como uma fonte de abastecimento aos principais povoados do Alentejo.
Todavia, são suficientes para abastecer povoações até cerca de 1 000 habitantes.
No que se refere à vulnerabilidade à contaminação, o índice de vulnerabilidade EPPNA mostra que esta
zona do aquífero apresenta vulnerabilidade média a baixa; o índice de vulnerabilidade DRASTIC apresenta
uma vulnerabilidade baixa a variável.
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B. Identificação e avaliação de impactes
Em termos gerais, considera-se que a identificação, caracterização e avaliação dos impactes, abrange de
forma sistemática, clara e homogénea, o descritor “Recursos Hídricos”, analisado e avaliado pela ARH do
Alentejo.
Relativamente ao descritor analisado, e face às características deste projeto, considera-se que os impactes
negativos serão pouco significativos e que se iniciam com as obras de construção e se mantêm ao logo do
período de exploração do bloco de rega. A fase de exploração é aquela que poderá originar os maiores
impactes sobre os recursos hídricos, nomeadamente sobre a qualidade da água.
B.1 Fase da construção
•

Instalação, funcionamento e presença do estaleiro – Impacte negativo, local, improvável, direto,
temporário, reversível, pouco significativo e reduzido.

•

Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de construção –
Impacte negativo, direto, temporário, improvável, local, imediato, reversível, pouco significativo e
reduzido.

•

Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas (tomada de
água/sistema de filtração, adutor e rede de rega), circulação de máquinas e veículos – Impacte
negativo, direto, temporário, provável, local, reversível, pouco significativo e reduzido.

•

Depósito de materiais sobrantes – Impacte negativo, direto, temporário, provável, local, imediato,
reversível, pouco significativo e reduzido.

•

Execução da Tomada de água/Sistema de filtração – Não interfere com os recursos hídricos.

•

Adutor, rede de rega. Abertura de valas para instalação de condutas e posterior recobrimento Impacte negativo, direto, temporário, certo, local, imediato, reversível, pouco significativo e reduzido.

•

Rede de rega. Regularização de linhas de água – Impacte negativo, direto, temporário, certo, local,
imediato, reversível, significativo e reduzido.

As ações associadas à construção do estaleiro poderão implicar alguma mobilização de terras e criação
de plataformas, podendo ocorrer o arrastamento de partículas e consequente aumento da turvação nos
cursos de água mais próximos.
No que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos, as repercussões da instalação e atividade dos
estaleiros prendem-se, essencialmente, com potenciais modificações induzidas na permeabilidade dos
terrenos pelas operações de compactação dos mesmos. Desta forma, esta compactação poderá contribuir
para a alteração dos padrões de circulação na zona não saturada dos aquíferos, aumentando o
escoamento superficial e diminuindo-se a infiltração e consequente recarga das formações aquíferas
subjacentes.
A instalação das infraestruturas e a circulação de máquinas e veículos poderão ainda contribuir para a
compactação e consequente impermeabilização dos solos, promovendo o escoamento superficial.
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A criação de acessos temporários poderá implicar alterações do escoamento superficial e obstrução de
cursos de água, podendo ainda verificar-se o aumento de sólidos em suspensão nos cursos de água
adjacentes aos acessos provisórios.
Os trabalhos de desmatação e limpeza superficial dos terrenos nas áreas afetas aos trabalhos de
construção não deverão causar impactes significativos nos recursos hídricos superficiais, no que respeita
aos aspetos quantitativos, uma vez que não interferem diretamente com a rede hidrográfica e não alteram
a morfologia local.
Todavia, especificamente, as atividades de desmatação e decapagem nas áreas em que a rede de rega
atravessa linhas de água poderão influenciar pontualmente a qualidade da água dessas linhas de água,
bem como o seu escoamento superficial, repercutindo-se no ciclo hidrológico. Uma vez que estas ações
se irão realizar com recursos a meios mecânicos, os riscos de contaminação serão potenciados, em caso
de incidentes com óleos ou combustíveis e se os trabalhos forem desenvolvidos em época húmida.
O depósito de materiais sobrantes e consequente circulação de máquinas e veículos poderão contribuir
localmente para a compactação dos solos, o que poderá originar um incremento do escoamento superficial.
A alteração da morfologia do terreno poderá alterar a rede hidrográfica local, criando pequenos cursos de
água e obstruindo outros. Poderão ser arrastados sedimentos para as linhas de água mais próximas,
provocando a sua turvação devido ao aumento dos sólidos em suspensão.
Relativamente às condutas das redes principal e de rega, os impactes nos recursos hídricos estão
relacionados com a turvação pontual das linhas de água na zona de interseção, como consequência da
desagregação do solo resultante da mobilização da terra necessária às operações de implantação das
condutas (aberturas de valas, introdução da tubagem e consequente fecho). A utilização da maquinaria é
também indutora do aumento pontual e local de hidrocarbonetos, que poderão alcançar as linhas de água
interferidas.
B.2 Fase da exploração
•

Exploração do adutor, da rede de rega
o

Presença, funcionamento e manutenção das infraestruturas – Impacte negativo, direto,
temporário, improvável, local, imediato, reversível, pouco significativo e reduzido.

o

Atividade de regadio – Impacte negativo, direto, permanente, certo, local, de médio prazo,
reversível, pouco significativo e reduzido.

•

Presença, funcionamento e manutenção da rede de drenagem – Impacte positivo, direto, permanente,
provável, local, de médio prazo, reversível e reduzido.

•

Impacte da exploração do novo sistema hidroagrícola associado à alteração do coberto vegetal e à
conversão das culturas, contribuindo para o aumento dos fenómenos erosivos do solo, associados ao
arrastamento de nutrientes e fitofármacos para a rede de drenagem superficial – Impacte negativo,
local, provável, permanente, reversível, de média magnitude e significativo.
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•

A degradação qualitativa da água, provocada pelas atividades agrícolas, resulta da sua contaminação
com nutrientes, sais e pesticidas, devido à utilização inadequada de pesticidas e adubos,
especialmente os azotados, e das perdas de solo por erosão - Impacte negativo, local, provável,
permanente, reversível, de média magnitude e significativo.

•

As ações de manutenção da rede de drenagem relacionadas com a limpeza da galeria e vegetação
ripícolas reduzem a capacidade que estas formações vegetais apresentam para retenção de
nutrientes e agroquímicos que afluem à linha de água - Impacte negativo, local, provável, permanente,
reversível, de reduzida magnitude e pouco significativo.

Em caso de necessidade de esvaziamento do circuito é esperado o aumento pontual de caudal nas linhas
de água associadas às descargas de fundo da conduta.
No caso de ocorrerem roturas na rede principal, é provável o arrastamento de sedimentos para as linhas
de água mais próximas, originando turvação das mesmas.
A entrada em funcionamento do aproveitamento hidroagrícola em projeto promoverá a reconversão dos
usos do solo através do aumento de água disponível, pelo que se preconiza que diminua significativamente
o recurso a captações de iniciativa particular (captações de água superficial ou de água subterrânea) para
a rega dos terrenos. Estes impactes serão considerados efeitos positivos do projeto para os recursos
hídricos.
Se os métodos de rega não forem totalmente eficientes no que diz respeito à quantidade de água que as
culturas absorvem, esta disponibilização de água para rega fará aumentar a água em circulação nas linhas
de água, bem como a água que se infiltra no solo.
Por outro lado, à medida que se desenvolve o regadio, a água de rega irá diluir os compostos químicos
introduzidas e/ou acumuladas no solo, originando águas com uma mineralização superior à que possuíam
inicialmente; parte destas águas entrarão no sistema de escorrência superficial, infiltrando-se a restante
parte, em função da permeabilidade dos terrenos. O enriquecimento das águas subterrâneas com diversos
compostos químicos presentes nos solos e que são lixiviadas durante o processo de rega poderá ter
repercussões sobre a respetiva qualidade.
De facto, nos anos mais recentes, a poluição difusa tem vindo a ser reconhecida como um fator
determinante na qualidade da água. Neste contexto, as práticas agrícolas adotadas são determinantes
para a qualidade dos meios hídricos recetores, quer superficiais quer subterrâneos. Em particular, a
conversão de áreas agrícolas de sequeiro para áreas agrícolas de regadio é frequentemente associada a
um acréscimo de cargas poluentes afluentes às massas de água superficiais, na medida em qua a prática
de regadio é tipicamente uma forma de agricultura mais intensiva, à qual estão habitualmente associadas
maiores cargas de fertilizantes, nomeadamente azoto e fósforo.
Os impactes negativos sobre as águas subterrâneas durante a fase de exploração estarão relacionados
com a aplicação de fertilizantes e de pesticidas, que de forma conjugada com a rega contribuem para o
gradual enriquecimento do meio hídrico em profundidade, em particular no que diz respeito aos nitratos.
Todavia, esta situação pode e deve ser minimizada pelos proprietários desde que cumpridas as normas
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em matéria de fertilizações e aplicações de produtos fitofármacos constantes do Manual das Boas Práticas
Agrícolas.
Assim, no que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos, a fase de exploração terá um impacte
negativo, indireto, provável, permanente, reversível, regional, a médio prazo, de magnitude reduzida,
associado a alterações na qualidade da água subterrânea.
B.3 Fase de desativação
•

Abandono sem desmantelamento das infraestruturas - Impacte negativo, direto, permanente,
improvável, local, longo prazo, reversível, significativo e de magnitude média.

•

Remoção e desmantelamento das infraestruturas – Impacte positivo, direto, permamente, improvável,
local, longo prazo, reversível, significativo e reduzido.

C. Medidas de minimização e plano de monitorização
A mitigação dos impactes negativos potenciais nos recursos hídricos poderá ser garantida através da
correta implementação da generalidade das medidas de minimização, tal como constam do EIA (indicadas
no capítulo 7) e respetivo aditamento, bem como pela adoção e cumprimento do disposto no Sistema de
Gestão Ambiental proposto (Anexo VII – SGA do Volume III – Anexos do EIA), elaborado pelo dono da
obra e a adotar na empreitada.
C.1 Fase de construção
•

Devem reduzir-se ao máximo possível os períodos de preparação e mobilização do solo, reduzindo a
quantidade de sólidos que poderão ser arrastados para as linhas de água.

•

O estaleiro de obra deverá ser localizado em local apropriado, de modo a não colidir com as linhas de
drenagem natural do terreno e deverá ter uma utilização e manutenção adequada, de forma a evitar
derramamentos acidentais de substâncias tóxicas. Os óleos e combustíveis devem ser armazenados
em locais impermeabilizados, distantes das linhas de água e posteriormente, depois de usados,
recolhidos por empresas licenciadas para o efeito.

•

As intervenções (mobilização do solo e/ou lavoura) que tenham lugar na proximidade das linhas de
escoamento que atravessam a área agrícola, ainda que estas apresentem um caracter incipiente, de
pequena dimensão e regime temporário, deverão ser reduzidas ao mínimo, de forma a garantir a
continuidade dos escoamentos, tendo em vista a prevenção de eventuais situações de alagamento
de terrenos adjacentes e desorganização da rede de drenagem natural existente.

C.2 Fase de exploração
•

Implementação das medidas minimizadoras de consumos de água preconizadas no EIA e de outras
aplicáveis, constantes do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água.

•

Cumprir o Código das Boas Práticas Agrícolas para garantir a proteção da qualidade da água.
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•

Recorrer às boas práticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando
necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o Ambiente, ou seja aplicar
os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. Na
aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os nutrientes existentes no solo (análise de solo), nas
águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a
época de produção e o ciclo cultural) e as épocas de aplicação dos adubos. Deverá também ser
promovido junto dos agricultores, um conjunto de medidas culturais e técnicas com vista à prática de
culturas de regadio em sistema de proteção e de produção integrada e/ou agricultura biológica. Os
agricultores deverão aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como aos métodos de luta
alternativos à luta química.

•

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

•

Implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro
de rega, para evitar problemas erosivos.

•

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.

C.3 Programa de monitorização
Concorda-se com o programa de monitorização dos recursos hídricos subterrâneos nos termos propostos
no EIA, e que estão de acordo com o seguinte programa global para a fase de exploração do EFMA:
“Programa Global para a Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos do EFMA – Fase de
Exploração”.
Concorda-se igualmente com o programa de monitorização dos recursos hídricos superficiais, apresentado
no Anexo VI.2, para os quais são indicados três pontos de amostragem. No entanto as coordenadas
indicadas em tabela não estão de acordo com a informação cartográfica apresentada (Figura AVI-1
Monitorização da qualidade das águas superficiais), considerando-se, também, importante a inclusão de
mais um ponto de amostragem no Rio Xarrama a jusante do perímetro de rega. Deste modo propõe-se a
realização das amostragens nos pontos constantes da tabela seguinte (coordenadas aproximadas no
sistema PT-TM06/ETRS89):
Pontos de monitorização

Código da massa de água

X (m)

Y (m)

Rio Xarrama Montante

PT06SAD1257

11666,413

-140526,812

Ribeira da Fragosa

PT06SAD1244

9336,433

-142697,992

Ribeira do Regedor

PT06SAD1248

6342,87

-143352,77

Rio Xarrama Jusante

PT06SAD1257

4391,217

-147004,897

Tabela 1 – Pontos de monitorização das águas superficiais

•

Os resultados do programa de monitorização deverão ser apresentados em formato digital editável
(.xls) e mediante um relatório anual que conterá uma avaliação dos dados coligidos nesse período
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bem como a verificação da conformidade com as normas em vigor aplicáveis e incluindo a série
completa de cada estação de amostragem com análise de tendência.
A amostragem de água nas captações de água subterrânea deverá ser efetuada com recurso a

•

equipamento de bombagem e na boca das captações.
A monitorização das águas superficiais e subterrâneas deve iniciar-se com uma amostragem anterior

•

à fase de construção (caracterização da situação de referência) e deverá ser efetuada também uma
amostragem imediatamente antes da fase de exploração do projeto.
O programa de qualidade da água poderá ser revisto, de 2 em 2 anos, de acordo com os resultados

•

obtidos. Até à comunicação, pelo proponente, da versão revista do programa de monitorização a
implementar, mantém-se em vigor a versão anteriormente aprovada.
Parâmetro

Limiar

Azoto Amoniacal (mg/L)

0,5

Condutividade (µS/cm)

2500

pH

5,5-9

Arsénio (mg/L)

0,01

Cádmio (mg/L)

0,005

Chumbo (mg/L)

0,01

Mercúrio (mg/L)

0,001

Cloreto (mg/L)

250

Sulfato (mg/L)

250

Tricloroetileno (µg/L)

0,65

Tetracloroetileno (µg/L)

0,65

Norma qualidade

Nitrato (mg/L)

50

Pesticidas (substância individual) (µg/L)

0,1

Pesticidas (total) (µg/L)

0,5

Benzeno (µg/L)

1,0

Etilbenzeno (µg/L)

1,3

Tolueno (µg/L)

1,3

Xileno (µg/L)

1,3

Tabela 2 – Normas aplicáveis às águas subterrâneas (fonte: Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Sado)
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Parâmetros

Norma

Oxigénio Dissolvido

≥ 5 mg O2/L

Taxa de saturação em Oxigénio

entre 60% e 120%

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5)

≤ 6 mg O2/L

pH

entre 6 e 9 (3)

Azoto amoniacal

≤ 1 mg NH4/L

Nitratos

≤ 25 mg NO3/L

Fósforo Total

≤ 0,13 mg P/L

Arsénio

50

Cobre

7,8 (depende de pH, DOC e dureza da água)

Zinco

a Norma de Qualidade de 3,1 será aplicada se a dureza da água
<24 mg/l CaCO3

Etilbenzeno

65

Xileno (total)

2,4

Tolueno

74

Tabela 3 – Normas aplicáveis às águas subterrâneas (fonte: Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Sado)

De acordo com os resultados de monitorização que venham a ser obtidos, face a incumprimento das
normas de qualidade da água, deverá ser averiguada a causa e corrigida a situação através de
implementação de medidas adequadas e sujeitas a aprovação prévia pela APA, I.P..
A determinação laboratorial dos parâmetros físico-químicos deverá seguir os métodos, precisão e limites
de deteção estipulados no Decreto – Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, devendo esta informação ser
igualmente reportada.
Aquando da atribuição dos Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) poderão ser estipuladas
condicionantes a cumprir em matéria de monitorização da qualidade da água.
De referir que o promotor deste projeto deverá, logo que possível, tratar do pedido de atribuição de TURH,
para todas as intervenções em terrenos do Domínio Hídrico, junto da entidade responsável (a APA/ARH
Alentejo).
D. Conclusão
Face ao acima exposto, considera-se que, embora o projeto em causa potencie a ocorrência de impactes
negativos sobre os Recursos Hídricos, desde que sejam cumpridas as medidas de minimização e
compensação adequadas, os referidos impactes poderão ser atenuados para que sejam assegurados e
salvaguardados os aspetos fundamentais de proteção dos recursos hídricos e das massas de água. Assim,
em conclusão, considera-se que o EIA reúne as condições necessárias para ser sujeito à emissão de
Parecer Favorável, sujeito às condicionantes que vierem a ser consideradas pela CA, no âmbito do
presente procedimento de AIA.
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6.3 Sistemas Ecológicos
A. Caracterização da situação de referência
O EIA identifica a situação de referência do fator Sistemas Ecológicos, com base em trabalho de campo e
de pesquisa bibliográfica. Considera-se a metodologia adequada e suficiente aos objetivos em causa.
A.1 Fauna
A área do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo não se sobrepõe a nenhuma área classificada no âmbito
do Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC). No entanto, o limite da zona norte do bloco de rega
faz-se pelo limite sul da ZPE de Évora (PTZPE0055), importando referir que a área de estudo coincide
parcialmente com os limites dessa ZPE. Salienta-se ainda a sobreposição parcial com a IBA Planície de
Évora (PT025), a qual foi considerada como uma área sensível merecedora de atenção no presente EIA,
apesar de não estar incluída no SNAC.
A importância da ZPE de Évora reside sobretudo na sua localização, fazendo parte de um corredor de
áreas geograficamente intermédias entre as áreas mais importantes para a conservação das aves
estepárias a Sul e a Norte. Alberga diversas espécies de aves estepárias como abetarda Otis tarda, sisão
Tetrax tetrax, francelho Falco naumanni, cortiçol-de barriga-preta Pterocles orientalis, tartaranhão-caçador
Circus pygargus, alcaravão Burhinus oedicnemus, perdiz-do-mar Glareola pratincola, calhandra
Melanocorypha calandra e rolieiro Coracias garrulus. É ainda uma das quatro áreas de invernada do grou
Grus grus no nosso país. No que concerne às aves de rapina é relevante como área de assentamento de
aves de rapina de grande porte como a águia-imperial Aquila adalberti, a águia-real Aquila chrysaetos e a
águia de Bonelli Aquila fasciata. O principal fator de ameaça é a substituição dos sistemas agrícolas
extensivos, resultante da expansão do regadio e o aumento de pastagens permanentes, associadas a um
aumento do encabeçamento de bovinos. Registam-se ainda a arborização de terras agrícolas, a
mortalidade de aves devido à rede de linhas de transporte de energia e a inadequabilidade de algumas
culturas agrícolas ao ciclo de vida das espécies.
A área de implementação do CH de Viana do Alentejo e respetivo BR alberga um elenco faunístico
diversificado, tendo sido identificadas 263 espécies (21 de peixes, 13 de anfíbios, 13 de répteis, 175 de
aves e 41 de mamíferos) com ocorrência confirmada durante o levantamento de campo ou com habitat
favorável à sua potencial presença. Destas, 11 encontram-se classificadas como Criticamente em Perigo
(1 de peixe, 8 de aves e 2 de mamíferos), 17 encontram-se classificadas como Em Perigo (3 de peixes, 1
de réptil e 13 de aves) e 35 encontram-se classificadas como Vulnerável (3 de peixes, 25 de aves e 7 de
mamíferos) no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006).
Ictiofauna
Na sub-bacia do rio Xarrama (INAG I.P., 2006;Oliveira et al. 2007; Ribeiro et al. 2007) está descrita a
ocorrência de seis espécies nativas e seis espécies não nativas. Dentro das espécies nativas destacamse, pela relevância ecológica, as espécies endémicas, a boga-portuguesa Iberochondrostoma lusitanicum,
endemismo lusitano, e os endemismos ibéricos, a boga-comum Pseudochondrostoma polylepis, o barbocomum Luciobarbus bocagei, o bordalo Squalius alburnoides, o escalo-do-sul e Squalius pyrenaicus a
verdemã-comum Cobitis paludica. Algumas das espécies nativas estando classificadas como ameaçadas,
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concretamente a boga-lusitana, classificada como Criticamente em Perigo, o escalo classificado como Em
Perigo, e o bordalo classificado com Vulnerável.
As espécies não nativas ocorrentes nessa sub-bacia são o pimpão Carassius auratus, a carpa Cyprinus
carpio, a tenca Tinca tinca, a gambúsia Gambusia holbrooki, a perca-sol Lepomis gibbosus e o achigã
Micropterus salmoides. Durante as amostragens de ictiofauna desenvolvidas na área de estudo foram
identificadas 6 espécies piscícolas, 3 nativas (o bordalo, o barbo-comum e a verdemã) e 3 não nativas (a
carpa, a gambúsia e a perca-sol). A comunidade piscícola apresentou-se mais complexa, com mais
espécies e maior abundância no rio Xarrama, enquanto na ribeira do Regedor apenas foram capturados
seis indivíduos pertencentes às espécies gambúsia e perca-sol. Na ribeira da Fragosa a espécie mais
abundante foi a verdemã.
Herpetofauna
De uma forma geral, o elenco herpetofaunístico reúne espécies características dos ecossistemas
existentes nesta zona do Alentejo, ocorrendo maioritariamente espécies de cariz mais generalista e com
estatutos de conservação mais reduzidos.
Assim a comunidade referenciada para a região em estudo inclui 13 espécies de anfíbios e 13 espécies
de répteis, das quais apenas uma encontra-se classificada com estatuto de ameaça: o cágado-decarapaça-estriada Emys orbicularis – classificado como Em Perigo.
Avifauna
Em termos de avifauna o elenco potencial da área de estudo reúne 175 espécies, das quais 46 apresentam
estatuto de ameaça (25 Vulneráveis – dos quais três correspondem a populações estivais, 13 Em Perigo,
e oito Criticamente Em Perigo). Em termos de legislação Internacional, 164 estão incluídas nos anexos da
Convenção de Berna, 86 nos anexos da Convenção de Bona, 38 em anexos da Convenção de CITES, 71
estão protegidas ao abrigo do Decreto-Lei nº 140/99, e 80 estão classificadas com estatutos de proteção
SPEC (BirdLife International, 2004).
Este elenco apresenta-se muito diverso, reunindo espécies características dos ecossistemas existentes
nesta zona do Alentejo, nomeadamente associadas a áreas agrícolas e planos de água. Nos
levantamentos de campo observou-se a presença de 63 espécies, das quais 10 estão classificadas com
estatuto de ameaça (seis Vulneráveis, três Em Perigo e uma Criticamente em Perigo), é de salientar ainda
a presença confirmada de três espécies classificadas como Quase Ameaçadas.
A observação de abetarda Otis tarda foi realizada no âmbito dos levantamentos de campo dirigidos à fauna
na quadrícula UTM 10x10 km NC85. Esta observação correspondeu a três machos pousados e observados
através de telescópio.
Mamíferos
Ao nível da mamofauna, o elenco potencial reúne 41 espécies, das quais nove estão classificadas com
estatutos de ameaça (sete Vulneráveis, e duas Criticamente em Perigo). Em termos de legislação
Internacional, 30 estão incluídas nos anexos da Convenção de Berna, 16 nos anexos da Convenção de
Bona, quatro em anexos da Convenção de CITES, 23 estão protegidas ao abrigo do Decreto-Lei nº 140/99.
Verifica-se que a comunidade faunística da área de estudo é bastante diversa e agrega um considerável
número de espécies com relevo em termos de conservação.
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A.2 Flora e vegetação
Toda a área de estudo encontra-se bastante intervencionada, tratando-se de uma área dominada por usos
agrícola e silvopastoril onde ocorrem, maioritariamente, espécies anuais, cosmopolitas e ruderais
características de áreas de sequeiro. A flora presente é então um reflexo das condicionantes existentes na
área. Os dados recolhidos no campo permitiram identificar dentro da área de estudo 189 espécies e 144
géneros distribuídos por 45 famílias. Na área de estudo, foram identificadas 6 espécies RELAPE (Raras,
Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), destacando-se, para além do sobreiro e
azinheira, que são espécies protegidas pelo Decreto-Lei n.º 254/2009, o tomilho-bela-luz Thymus
mastichina, o espinheiro Calicotome villosa e os tojos Genista hirsuta e Ulex eriocladus.
A.3 Habitats e biótopos
No que diz respeito aos habitats, foi identificado o habitat 6310 - Montados de Quercus spp. de folha
perene, sendo que apresenta um estatuto de conservação baixo. Na tabela 4 encontram-se identificadas
as áreas e as percentagens de cada classe de uso do solo da área do projeto.

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

ÁREA DE
ESTUDO

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

BLOCO DE
REGA

ÁREA DE
EXPROPRIAÇÃO

ÁREA DE
INDEMINIZAÇÃO

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Montado (Habitat 6310)

277,2

4,1

3,14

0,1

7,16

44,0

1,17

1,8

Povoamento de Quercíneas

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

4100,16

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

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

6807,3

100,0

4608,10

100,0

16,26

100,0

64,22

100,0

Totais

Tabela 4 – Quantificação das áreas (ha) das diferentes classes de uso dos solos
afetadas pela implementação da rede de rega e restantes infraestruturas do projeto
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B. Identificação e avaliação de impactes
B.1 Fase de Construção
Durante a fase de construção, preveem-se impactes resultantes das ações inerentes ao desenvolvimento
da obra: destruição da vegetação na área correspondente à instalação e funcionamento dos estaleiros e
infraestruturas previstas (reservatórios, rede de rega, etc); abertura e/ou utilização de acessos provisórios
para a realização dos trabalhos de construção; desmatação e/ou decapagem; depósito de materiais
sobrantes; compactação e eliminação do coberto vegetal nas zonas necessárias à movimentação de
maquinaria inerente à atividade existente; deposição de poeiras nas plantas existentes nas imediações,
resultantes das movimentações de terras e maquinaria; acréscimo de tráfego.
Para a fauna terrestre, os impactes advêm essencialmente da redução da disponibilidade de manchas de
habitats favoráveis para as espécies e do aumento da perturbação de origem antropogénica associada à
circulação de maquinaria e veículos afetos à obra. A esta perturbação estão associadas situações de
mortalidade acidental (e.g. por atropelamento) ou intencional (e.g. de espécies menos aceites pela
população em geral, tais como répteis, etc.) e de afastamento de algumas espécies e/ou indivíduos mais
sensíveis das áreas com maior atividade/movimento para outras adjacentes.
O principal impacte desta fase, advém da perda de cerca de 7,16 ha de montado para a construção das
infraestruturas.
Desta forma, pode-se avaliar de forma global os impactes como negativos, diretos, temporários, certos,
locais, imediatos, reversíveis, significativos e magnitude média.
B.2 Fase de Exploração
Na fase exploração, a principal ação geradora de impactes é a atividade de regadio, com a alteração da
disponibilidade hídrica e a conversão de áreas agrícolas.
Esperam-se alterações na composição florística dos diversos biótopos, devendo as comunidades
existentes ser substituídas por outras de carácter cosmopolita, de muito menor valor ecológico, provocando
uma modificação irreversível das condições ecológicas, alteração das estruturas de habitats, a
fragmentação e o isolamento de populações, assim como a redução da normal capacidade de
regeneração.
Assim, considera-se que o impacte da alteração do uso do solo nos sistemas ecológicos será negativo,
direto, permanente, provável, local, médio/longo prazo, reversível, de magnitude média a elevada,
especialmente se não forem implementadas medidas compensatórias.
Refere-se ainda que a intensificação da atividade agrícola está também associada à utilização de
fitofármacos e de fertilizantes, que poderão escorrer para as linhas de água, afetando as comunidades de
macroinvertebrados bentónicos, ictiofauna e herpetofauna aquática, assim como a fauna terrestre.
Salienta-se a ainda que, o reservatório receberá água proveniente do Circuito Hidráulico de Adução à
Barragem Odivelas, ou seja, água de mistura entre as bacias hidrográficas do Guadiana e do Sado. Dado
que se encontram instalados, na tomada de água da Barragem do Loureiro (local onde se efetiva a
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transferência de água entre as duas bacias) mecanismos que dissuadem a passagem de peixes adultos
para o túnel de adução à albufeira do Alvito, o principal risco de contaminação das linhas de água da bacia
do Sado a jusante deste local, reside no risco de passagem de organismos de reduzidas dimensões (larvas
e ovos de espécies aquáticas). O risco de contaminação dos cursos de água da Bacia do Sado apenas
existe nas situações de descarga direta na rede hídrica, ou seja, através dos descarregadores de
emergência dos reservatórios, das estações elevatórias, ou dos sistemas de adução.
Neste sentido e de modo a que o projeto continue a ser técnica e economicamente viável, estão prevista
medidas para minimizar os impactes que possam ocorrer, sendo que estes estão avaliados como
negativos, indiretos, permanentes, regionais, de médio prazo e irreversíveis, improváveis e, com a adoção
das medidas projetadas, de reduzida magnitude e significância.
B.3 Fase de Desativação
Na fase de desativação do projeto, estão previstos dois cenários, um de abandono das infraestruturas e
outro de remoção das Infraestruturas. Tendo em conta que apenas poderá se poderá equacionar um
cenário de desmantelamento das estruturas, então os impactes serão semelhantes aos da fase de
construção.
C. Condicionantes, elementos a apresentar, medidas de minimização e plano de monitorização
C.1 Condicionantes
Considerando que o risco de contaminação dos cursos de água da Bacia do Sado pelas águas
provenientes da Bacia do Guadiana se cinge às descargas de fundo do Reservatório de S. Miguel e da
Conduta elevatória, deve ser adotadas as seguintes medidas por forma a maximizar a infiltração no terreno
da água descarregada em situações de emergência/manutenção:
•

No que respeita à Conduta Elevatória, a área da bacia de retenção à saída da câmara da descarga
de fundo, será de 1,00 m x 1,00 m.

•

No Reservatório de São Miguel, colocar um tapete de enrocamento nos últimos 100 metros da vala
de descarga numa área aproximada de 0,4 ha até ao ribeiro do Freixo, no sentido de garantir a
infiltração da água no solo, o qual atua como filtro natural.

Tendo em conta que o projeto de execução, objeto do presente procedimento de avaliação, define os
limites das áreas a afetar pelo bloco de rega, considera-se que qualquer novo fornecimento de água, que
não tenha sido objeto da presente avaliação, constitui uma alteração ao projeto de execução em causa.
Assim, de modo a salvaguardar os valores naturais existentes (principalmente avifauna e quercíneas),
considera-se que deve ser estabelecida a seguinte condicionante:
“Na área de influência do projeto é interdito o fornecimento de água a partir deste bloco ou outro
seu vizinho. Considera-se “área de influência do projeto” a área envolvente ao bloco de rega que
poderá vir a ser infraestruturada no futuro a partir do bloco de rega de Viana do Alentejo.”
Não se encontram abrangidos por esta condicionante os regantes precários inscritos ou com
compromissos estabelecidos na envolvente da área de projeto à data da emissão da DIA.
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Adequar os limites do Bloco de Rega de modo a excluir as áreas com maior densidade de árvores, tomando
nomeadamente como referência de base a área indicada na figura abaixo.

Figura 11 – A verde, dentro do Bloco de Rega, área junto ao Monte
do Alcaide com maior densidade de quercíneas a excluir do bloco de rega.

Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deverá preservar os sobreiros e
azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos termos legais, quando
comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com
observância das seguintes condições:
a)

Por motivo de instalação de pivôs, vinhas e pomares/olivais intensivos e superintensivos explorados
em palmeta. Deverão, porém, à exceção do caso de pivôs, ser sempre mantidas pelo menos 20% das
árvores existentes, sobreiros e azinheiras;

b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um
afastamento de copas igual ou menor de 50 m em áreas, onde a sua distribuição delimitada pelo
contorno das copas tenha 4 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP – Perímetro à Altura do
Peito - igual ou acima de 70 cm para Sobreiros e igual ou acima de 30 cm para Azinheiras).
C.2 Elementos a apresentar
C.2.1 A entidade gestora (proponente), previamente ao início da fase de construção, deverá apresentar os
seguintes elementos:
•

A reconfiguração do bloco de rega de acordo com as condicionantes estabelecidas.

•

A localização das áreas de compensação das quercíneas, de acordo com os respetivos critérios
elencados no âmbito das medidas de compensação. Esta informação deve ser acompanhada das
shapefiles com a localização dos terrenos disponíveis para compensação das quercíneas das áreas
mencionadas.
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•

Plano de Vigilância e Fiscalização, tendo por base o Documento Orientador para o Procedimento de
Pós-avaliação de Projetos do EFMA (Ed.2 out 2016) ou outro que venha a ser considerado mais
adequado, que permita à entidade gestora garantir que, quer os empreiteiros na fase de construção,
quer os beneficiários na fase de exploração, dão cumprimento às medidas de preservação dos valores
naturais em presença a salvaguardar.

C.2.2 Até dois meses após o final da fase de construção, a entidade gestora (proponente), deverá submeter
para análise e aprovação pelo ICNF:
•

N.º de exemplares de sobreiros / azinheiros abatidos ou equiparados a abatidos (por mutilação) em
povoamento e isolados; as áreas de povoamento onde foi efetuado o abate; projeto de compensação
correspondente aos abates em povoamento nos termos do disposto, nomeadamente, no artigo 8.º
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; projeto de compensação correspondente aos abates de árvores isoladas,
de acordo com o estabelecido nas medidas de compensação. Entende-se por exemplares
equiparados a abatidos (por mutilação), todos aqueles em que as operações de execução da obra
sejam efetuadas numa área de 2 vezes o raio de projeção da copa.

•

O projeto de compensação correspondente ao n.º de árvores isoladas localizadas na área do bloco
de rega (n.º potencial de árvores que possam vir a ser abatidas mediante autorização previa pelo
ICNF, na fase de exploração), de acordo com o estabelecido nas medidas de compensação.

C.3 Medidas de minimização
A mitigação dos impactes negativos nos sistemas ecológicos poderá ser garantida através da correta
implementação da generalidade das medidas de minimização, tal como constam do EIA e no respetivo
aditamento, bem como pela adoção e cumprimento do disposto no Sistema de Gestão Ambiental proposto,
elaborado pelo dono da obra e a adotar na empreitada.
Deverão ainda ser adotadas, nas diferentes fases do projeto, as medidas de minimização a seguir
indicadas.
C.3.1 Fase de construção
•

Estabelecer como classe interdita à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e depósito de
terras sobrantes, toda a área contígua à ZPE de Évora numa faixa não inferior a 100 metros.

•

Assegurar que a circulação de veículos e pessoas afetos à obra utiliza acessos exteriores à ZPE de
Évora.

•

Interditar a circulação sistemática de máquinas, nas principais linhas de água abrangidas ou
confinantes com o bloco de rega, nomeadamente o Rio Xarrama, a Ribeira da Fragosa e Ribeira do
Regedor, numa largura de pelo menos 10 m.

•

Caso se verifique a necessidade de corte de povoamentos de pinheiro e/ou eucalipto, deverá ser
solicitada autorização ao ICNF, de acordo com a legislação em vigor. Este procedimento é de
responsabilidade do Adjudicatário.
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•

A realização do programa de trabalhos deverá ter em conta que as atividades de elevada
movimentação de terras e de desarborização e desmatação não deverão coincidir com o período de
reprodução da avifauna, isto é, deve ser iniciada antes de 1 de março ou após 1 de julho. Caso tal
não seja possível, por incompatibilidade com o cronograma de obra, deverá ser garantido o
acompanhamento ambiental por técnicos especializados, particularmente nos trabalhos de
desarborização/desmatação e decapagem.

•

Deverá ser garantido o acompanhamento semanal da obra por parte de uma equipa de biologia, no
sentido de compatibilizar as necessidades logísticas da Empreitada com as medidas de minimização
de impactes aplicáveis à proteção das espécies mais importantes, nomeadamente répteis, aves e
mamíferos, dando especial atenção às áreas com afloramentos rochosos ou com morouços de
pedras.

C.3.2 Fase de exploração
•

Cumprir o Plano de Vigilância e Fiscalização aprovado, tendo por base o Documento Orientador para
o Procedimento de Pós-avaliação de Projetos do EFMA (Ed.2 out 2016) ou outro que venha a ser
considerado mais adequado, visando permitir à entidade gestora garantir que, quer os empreiteiros
na fase de construção, quer os beneficiários na fase de exploração, dão cumprimento às medidas de
preservação dos valores naturais em presença a salvaguardar.

•

A remoção do coberto vegetal, incluindo o abate de árvores, e de mobilização de terras deve ser
iniciada antes de 1 de março ou após 1 de julho, para salvaguarda não apenas da avifauna nidificante
em arbustos ou em árvores mas também das espécies estepárias.

•

Interditar a realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas, nas principais
linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega, nomeadamente o Rio Xarrama, a
Ribeira da Fragosa e Ribeira do Regedor, numa largura de pelo menos 10 m.

•

Efetuar a marcação das quercíneas a abater e realizar o devido pedido de autorização ao ICNF com
a localização das áreas onde serão compensadas.

•

Assegurar uma distância mínima de proteção aos exemplares de sobreiros e azinheiras de, pelo
menos, 2 vezes o raio da área de projeção da copa, onde não são permitidas operações como a
mobilização do solo, ou outras, que possam danificar ou mutilar as árvores, nomeadamente as raízes,
pernadas, ramos e troncos.

•

Manter os bosquetes de eucaliptos que se encontram excluídos do bloco de rega, pela sua função de
suporte de nidificação de diversas espécies de aves e de dormitórios da população invernante de
milhafre-real Milvus milvus.

C.4 Medidas de compensação
Considera-se que deverão ser implementadas as medidas de compensação a seguir indicadas, nos termos
abaixo referidos.
Fase de construção / Fase de exploração
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1. Garantir a compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto,
nomeadamente:
a) Em povoamento, 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 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).
b) de quercíneas isoladas, do n.º de exemplares abatidos ou mutilados multiplicado por um fator de
1,25.
Entende-se por exemplares equiparados a abatidos (por mutilação), todos aqueles em que as
operações de execução da obra sejam efetuadas na área de 2 vezes o raio de projeção da copa.
2. A compensação deve ser assegurada através da constituição de áreas suficientes de plantação de
sobreiros ou azinheiras, ou através da beneficiação de áreas preexistentes. Estas áreas e as
compensações a executar deverão reunir, pelo menos, os seguintes requisitos:
a) Ter condições edafo-climáticas adequadas à espécie;
b) Garantir a cativação dos terrenos até que sejam efetuadas todas as compensações, através de
uma estimativa a efetuar com base na proporção de ocupação existente na situação de referência;
c) Assegurar o acompanhamento das árvores a instalar, ao longo do seu crescimento, num prazo
nunca inferior a 20 anos, prevendo mecanismos de proteção da herbivoria e a reposição de
exemplares perdidos (retancha).
3. A entidade gestora deve:
a) Informar os beneficiários, no ato de inscrição e quando aplicável, do seguinte:
i. Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com
as novas culturas de regadio a instalar;
ii. Se tal não lhes for possível, no âmbito da obtenção da necessária autorização para
abate/arranque junto da entidade competente, a entidade gestora assegurará que os
beneficiários sejam responsabilizados por compensar o número de exemplares a afetar
(multiplicado de um fator de 1,25);
iii. Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a
disponibilizar pela entidade gestora, em terreno com condições edafo-climáticas adequadas.
iv. Nestes

casos,

deverá

o

beneficiário

apresentar

o

respetivo

projeto

florestal

de

acompanhamento das quercíneas.
b) Manter o registo relativamente às árvores a abater pelos beneficiários e respetivas áreas de
compensação, devendo para tal obter informação sobre o ponto de situação do processo de
autorização para abate;
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c) Divulgar, junto dos beneficiários, a localização dos terrenos, correspondentes às áreas para realização
da compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto, e as condições
que recaem sobre esses terrenos;
d) Nos contratos a efetuar com os beneficiários, incluir a informação específica relativa à área que o
beneficiário irá utilizar para a compensação de quercíneas. Esta informação sobre as áreas deve ser
enviada à Autoridade de AIA e ao ICNF em formato vetorial, devendo as mesmas ser devidamente
identificadas;
e) Anualmente e/ou sempre que ocorra renovação do contrato estabelecido entre a entidade gestora e o
beneficiário, solicitar informação aos beneficiários sobre o número de árvores que pretende abater
para a implementação das culturas de regadio e onde serão efetuadas as compensações, a serem
posteriormente comunicadas à Autoridade de AIA e ICNF;
f)

Manter os terrenos cativos até que sejam efetuadas todas as compensações de abate de quercíneas.
Caso as compensações do abate das quercíneas não estejam a ser efetuadas nas áreas
disponibilizadas pela entidade gestora, mas em outros locais, as áreas cativas podem ser
disponibilizadas para outros fins, em igual proporção (ha).

D. Plano de Monitorização
No que diz respeito ao plano de monitorização proposto no EIA para a avifauna, considera-se que o mesmo
é o adequado.
E. Conclusão
Face à análise e às considerações acima apresentadas, considera-se poder ser emitido parecer favorável
à execução do projeto do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega,
condicionando contudo à aplicação estrita e integral das condicionantes mencionadas, aos elementos a
apresentar, do conjunto de medidas de minimização, de medidas de compensação e do plano de
monitorização.
6.4 Solos
A. Caracterização da situação de referência
O Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega compreende uma área de estudo de
aproximadamente 6.807 ha, na qual os solos predominantes são os Solos Mediterrâneos com 50 %,
seguidos dos Solos Litólicos com 28%, Solos Incipientes (Aluviossolos e Coluviossolos) com 15 %, Solos
Hidromórficos com 5%, estando a restante área cartografada como afloramentos rochosos e Área Social
(área social e cursos de água). Na área do bloco de rega (incluindo as infraestruturas), com uma área de
4.608 ha, as percentagens são respetivamente 52 %, 25%, 16% e 6%.
Relativamente à capacidade de uso dos solos, verifica-se que na área de estudo as classes A, B e C (com
aptidão agrícola) representam 87,3% da área, e as classes D e E (com aptidão agro-florestal e florestal)
representam cerca de 11,6%, sendo a restante área área social com 1,1%. Na área do bloco de rega os
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valores são respetivamente 91,2% para as classes A, B e C (aptidão agrícola), 8,8% para as classes D e
E (aptidão agro-florestal e florestal).
Relativamente à erosão, a área do bloco de rega caracteriza-se por apresentar, em 75,7 % da área, um
risco de erosão moderado a muito baixo, de valor inferior a 22 t/ha/ano, e 24,3 % da área com risco elevado
a muito elevado, com valores superiores a 22 t/ha/ano.
Quanto aos riscos de salinização/alcalização dos solos, a área do bloco de rega apresenta 84,9% da área
com solos normais (sem risco de salinização/alcalização), 15,0% da área com solos alcalizados–salinos
ou com risco de salinização e só 0,1 com solos alcalizados.
Na caracterização da aptidão ao regadio verifica-se que a quase totalidade da área do bloco de rega
apresenta aptidão para o regadio, em que 61,1 % dos solos apresentam limitações moderadas, 36,1 %
limitações ligeiras, 2,0% limitações acentuadas e 0,8% não apresentam limitações.
B. Identificação e avaliação de impactes
Sobre o fator ambiental solo, as principais ações geradoras de impactes negativos serão as decorrentes
das atividades construtivas relacionadas com a implantação das infraestruturas, nomeadamente a nova
estação elevatória, a conduta elevatória, o reservatório de S.Miguel, o sistema de filtração, conduta
gravítica e a implantação da rede de rega. Assim, os impactes sobre os solos serão os resultantes de:
• Ações de decapagem dos solos para implantação das diferentes infraestruturas (reservatório de S.
Miguel, estação elevatória, sistema de filtração, conduta elevatória e conduta gravítica, rede de rega e
rede viária);
• Ocupação permanente dos solos com as infra-estruturas construídas - estação elevatória, reservatório
de S. Miguel, sistema de filtração e caminhos;
• Escavação das valas para o enterramento da conduta elevatória, da conduta gravítica e da rede de
rega;
• Compactação dos terrenos devido à movimentação das máquinas e veículos afetos à obra;
• Riscos de erosão, devido à desarborização e desmatação dos solos para a fase construção e a sua
exposição aos agentes atmosféricos;
• Ocupação transitória do solo pelos estaleiros e depósitos temporários de terras sobrantes;
• Possível contaminação dos solos por um eventual derrame de óleos e/ou combustíveis.
Estes impactes serão negativos e localizados, sendo que a ocupação do solo pela implantação das
diferentes infraestruturas (reservatório de S. Miguel, estação elevatória, sistema de filtração e rede viária),
será significativo por haver uma afetação do solo de carácter permanente, os restantes serão temporários
e pouco significativos, pois a afetação dos solos é transitória, e serão minimizados pelo cumprimento com
o proposto no SGA.
Na fase de exploração, além dos impactes negativos que têm início na fase de construção e que se
prolongam a esta fase, que são a ocupação irreversível do solo pelas infraestruturas construídas, há ainda

AIA 2976 | Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega
Parecer da Comissão de Avaliação

52

a considerar os impactes gerados no solo como consequências da prática do regadio. Assim, há que
considerar os seguintes impactes negativos:
• erosão
• salinização
• alcalização
A erosão do solo vai depender da erosividade do agente erosivo, da erodibilidade do solo, da fisiografia e
tipo de cobertura do terreno, práticas culturais, etc. No EIA é apresentada uma carta de riscos de erosão
potencial com os solos agrupados em 5 classes. Pela sua análise, verifica-se que em 75,7 % da área do
bloco o risco de erosão é baixo a médio, e 24,3 % com risco elevado a muito elevado, pelo que para
minimizar a ocorrência deste potencial impacte, deverão ser seguidas boas práticas agrícolas e as regras
básicas de regadio.
Em relação à salinização e ou alcalização dos solos, verificou-se na caracterização da situação de
referência que no futuro bloco de rega os solos normais dominam a área com 84,9 % da área. Quanto aos
riscos de salinização/alcalização, apurou-se que cerca de 84,9 % da área não apresenta riscos, cerca de
15,0 % da área poderá vir a apresentar riscos altos e 0,1% riscos muito altos, se a água de rega não
apresentar qualidade e/ou não forem seguidas medidas preventivas. A intensificação cultural, com o
consequente maior uso de fertilizantes, e a eventual má qualidade da água de rega poderão propiciar as
condições para que estes impactes possam ocorrer. Para minimizar estes potenciais impactes o EIA
preconiza o emprego de boas práticas agrícolas e boas práticas de regadio. É também de destacar, que o
EIA propõe um programa de monitorização para os solos para a avaliação dos riscos de
salinização/alcalização, e assim atuar caso se verifiquem impactes negativos significativos sobre os solos,
diretamente imputáveis à exploração do projeto. Estes impactes poderão ir de pouco significativos a
significativos, dependendo da área afetada apresentar menor ou maior risco.
Como impacte positivo, temos que a implementação do regadio vai possibilitar uma melhor e maior
utilização do potencial agrícola dos solos, que terá como efeito um maior desenvolvimento da atividade
agrícola, de que resultarão impactes positivos significativos e permanentes.
C. Medidas de minimização e plano de monitorização
C.1 Medidas de minimização
Concorda-se na generalidade, com as medidas de minimização apresentadas no EIA, devendo no entanto
ser acrescentadas uma medida de carácter específico para a fase de construção, com a seguinte redação:
Fase de construção:
Ao longo do traçado das condutas, e sempre que tecnicamente possível, os solos provenientes das
escavações deverão ser utilizados no revestimento das condutas com a reposição no mesmo local e
mantendo a sequência dos horizontes ou camadas de solo.
C.2 Programa de monitorização
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Considera-se que o Plano de Monitorização de Solos proposto no EIA é adequado, no que concerne ao
controlo dos problemas de salinização e alcalização. A realização deste plano de monitorização deve ser
antecedido de uma caracterização da situação de referência, a realizar antes do início da fase de obra.
No que concerne à monitorização da erosão dos Solos, não se considera que a proposta de plano de
monitorização apresentada no EIA permita alcançar os objetivos pretendidos.
• Considerações prévias e objetivos
Embora a grande maioria da área a regar não apresente problemas de salinização ou alcalização,
verifica-se que alguns solos apresentam alguma sensibilidade para a alcalização, problema que
poderá acentuar-se com a introdução do regadio, devido não só há existência de sais dissolvidos na
água de rega como também devido à maior intensificação cultural.
Assim, preconiza-se um programa de monitorização para os solos, a implementar na fase de
exploração, que tem por objetivo detetar problemas ao nível da salinização e alcalização dos solos.
Deste modo, com este programa pretende-se detetar e corrigir atempadamente estes problemas.
• Parâmetros a monitorizar
De modo a monitorizar a evolução dos solos da área regada ao longo do tempo, deverão ser
analisados os seguintes parâmetros:
−

Condutividade elétrica (CE) da solução do solo (em pasta saturada);

−

Teor em sódio (Na);

−

Teor em magnésio (Mg);

−

Teor em potássio (K);

De forma a permitir usar modelos de distribuição de água e de alguns iões no solo, de modo a ser
possível uma previsão dos efeitos da rega na salinização e alcalização dos solos em face de cenários
diversos, poderão ser determinados os seguintes parâmetros:
−

Velocidade de percolação da água no solo;

−

Massa volúmica aparente do solo;

−

Porosidade do solo;

−

Quantidade do ião sódio adsorvido no solo e na solução do solo em equilíbrio;

−

Análises periódicas à água de rega, nomeadamente o teor em sais, SAR e bicarbonatos.

Estes últimos parâmetros permitem calcular o coeficiente de distribuição Kd do ião sódio no solo,
permitindo a futura modelação da distribuição deste ião no solo.
• Locais e frequência de amostragem
O início do Programa de Monitorização deve ser antecedido de uma caracterização da situação de
referência a realizar antes do início da obra.
As áreas a selecionar para monitorização deverão incluir preferencialmente áreas de maior risco de
degradação, constituindo assim verdadeiras áreas de controlo e alerta para todas as restantes áreas.
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Em termos médios, poderá ser considerado um número de pontos de amostragem equivalente a
cerca de 1 ponto por cada 300 ha, embora possam não estar uniformemente distribuídos, tendo em
conta as especificidades da área a estudar.
As colheitas de solo deverão ser feitas no final da época seca. A comparação dos dados obtidos ao
longo do tempo dará uma indicação segura do efeito da rega na qualidade dos solos e de medidas
que deverão ser adotadas. A periodicidade das análises de solos a efetuar deverá ser a seguinte:
−

Para os solos mais suscetíveis, incluindo os que apresentaram suscetibilidade alta à
salinização/alcalinização do solo, a periodicidade será anual, devendo a sua realização ser
efetuada após a época seca;

−

Para os restantes solos, as análises deverão ser feitas de 3 em 3 anos;

As cartas de suscetibilidade à salinização e alcalização deverão ser refeitas anualmente de acordo
com os dados recolhidos, pelo que a definição dos solos a monitorizar anualmente ou trianualmente
deverá igualmente ser revista de acordo com os dados que forem sendo obtidos.
• Tratamento de dados
Com base nos resultados obtidos, a Carta de Risco de Alcalinização e Salinização dos Solos deverá
ser revista e refeita anualmente de acordo com os dados recolhidos, pelo que a definição dos solos
a monitorizar, anualmente ou trianualmente, deverá igualmente ser revista de acordo com os dados
que forem sendo obtidos.
Os resultados deverão ainda ser utilizados para produzir o boletim de rega, onde deverá ser
apresentada cartografia com as áreas onde deverão ser aplicadas medidas de minimização dos
efeitos da Alcalinização e/ou de Salinização do solo.
• Prazos, periodicidade e conteúdo dos relatórios de monitorização
Após cada campanha de amostragem deve ser feito um relatório de progresso, com recomendações,
em que figurem as principais conclusões do estudo de monitorização.
Em cada relatório devem constar os pontos de recolha efetuados, a metodologia aplicada, as
condições de amostragem e uma discussão dos resultados obtidos.
Caso se justifique, o plano de monitorização dos solos poderá ser revisto de acordo com os seguintes
critérios, sem prejuízo de outros que se revelem pertinentes no decorrer da monitorização:
−

Deteção de impactes negativos significativos sobre os solos, diretamente imputáveis à
exploração do projeto, devendo agir-se no sentido de aumentar o esforço de amostragem;

−

Estabilização dos resultados obtidos, com comprovação da eficácia das medidas
implementadas, podendo neste caso diminuir-se a frequência ou mesmo o número de locais
de amostragem;
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−

Os resultados obtidos para determinados parâmetros comprovarem a inexistência de impactes
negativos ou, por outro lado, não serem conclusivos, podendo neste caso diminuir-se ou
reequacionar-se o número e tipo de parâmetros propostos.

Os relatórios efetuados no âmbito deste Plano de Monitorização deverão ser remetidos à Autoridade
de AIA.
D. Conclusão
Da análise dos impactes do projeto sobre fator ambiental Solos, conclui-se que na sua globalidade se
apresenta ambientalmente viável, não tendo sido identificado nenhum impacte que, pela sua gravidade,
possa pôr em causa a sua realização.
6.5 Uso do Solo
A. Caracterização da situação de referência e identificação e avaliação de impactes
As classes de usos do solo identificadas na área de estudo são:
1. Povoamentos de Quercíneas
•

Montado – Habitat 6310.

•

Povoamento de Quercíneas.

2. Outros Povoamentos Florestais (Bosquetes de eucalipto e pinheiro);
3. Olival de Sequeiro;
4. Olival de Regadio;
5. Vinha de Sequeiro;
6. Vinha de Regadio;
7. Pomar;
8. Culturas Anuais de Sequeiro (com e sem quercíneas dispersas);
9. Culturas Anuais de Regadio;
10. Matos;
11. Vegetação Ripícola;
12. Plano de Água;
13. Zonas Artificializadas.
Na área de projeto surge com maior representatividade (Tabela 5) a classe de uso do solo “Culturas anuais
de sequeiro” (com e sem quercíneas dispersas)” que predominam largamente na área de projeto ocupando
88,9% da área do bloco de rega, abrangendo uma área com 4 100,16 ha, à semelhança da área de estudo
(5 560,6 ha, cerca de 81,7% do total), sendo que cerca de 7,59 ha serão afetos à área de expropriação
(46,7%) e 56,53 ha afetos à área de indeminização (88,8%) onde está prevista a implantação das principais
infraestruturas (Estação Elevatória de Viana (EE), Conduta Elevatória (CE), Adutora Principal (AP),
Reservatório de São Miguel (RSM), Estação de Filtração (EF) e Rede viária – CA1 e CA2), num total de
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64,12 ha.
De acordo com a Tabela 5 está ainda prevista a seguinte ocupação do projeto sobre o uso do solo:
• 8,9% da área do bloco de rega incide sobre “Olival de Regadio” ocupando cerca de 408,74 ha da área
e cerca de 0,70 ha afetos à área de expropriação (4,3%) e 2,74 ha afetos à área de indeminização
(4,3%), num total de 3,44 ha, onde está prevista a implantação das principais infraestruturas
anteriormente mencionadas;
• 1,3% da área total afeta ao bloco de rega incide sobre “Culturas Anuais de Regadio”, ocupando cerca
de 59,73 ha da área afeta ao bloco de rega;
• 0,6% da área total afeta ao bloco de rega incide sobre “Olival de Sequeiro”ocupando cerca de 26,63
ha, sendo que cerca de 0,60 ha serão afetos à área de expropriação (3,7%) e 1,64 ha afetos à área de
indemnização (2,6%), num total de 2,24 ha onde está prevista a implantação das principais
infraestruturas anteriormente mencionadas;
• 0,6% da área total afeta ao bloco de rega incide sobre “Olival de Sequeiro”, ocupando cerca de 26,63
ha, sendo que cerca de 0,60 ha serão afetos à área de expropriação (3,7%) e 1,64 ha afetos à área de
indemnização (2,6%), num total de 2,24 ha onde está prevista a implantação das principais
infraestruturas anteriormente mencionadas;
• 0,1% da área total afeta ao bloco de rega incide sobre “Vegetação Ripícola”, ocupando cerca de 3,26
ha, sendo que cerca de 0, 17 ha serão afetos à área de expropriação (1,0%) e 0,66 ha afetos à área
de indemnização (1,0%), num total de 0,83 ha onde está prevista a implantação das principais
infraestruturas anteriormente mencionadas.
Com menor expressão, surgem as seguintes classes de uso do solo: a) “Outros Povoamentos Florestais”,
que integram os 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, ocupando cerca de 1,81 ha da
área afeta ao bloco de rega, sendo que 0,02 ha serão afetos à área de expropriação (0,1%) e 1,09 ha
afetos à área de indemnização (1,7%), num total de 1,11 ha para onde está prevista a implantação das
principais infraestruturas mencionadas.
Destacam-se ainda, na área de estudo, os “Povoamentos de Quercíneas”, constituídos por sobreiros,
azinheiras, ou povoamentos mistos, para os quais estão estabelecidas normas de proteção legais,
preconizadas no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com retificação feita no Decreto-Lei n.º
155/2004, de 30 de julho (Proteção do sobreiro e da azinheira), prevendo-se que esta classe de uso do
solo que ocupa cerca de 0,82 ha da área afeta ao bloco de rega, não seja afetada pela área prevista para
a implantação das principais infraestruturas (EE+CE+AP+RSM+EF+CA1+CA2).
No que se refere ao uso “Montado – Habitat 6310” - Montados de Quercus spp. de folha perene, do anexo
I da referida Diretiva, o mesmo ocupa cerca de 3,14 ha da área a afetar ao Bloco de Rega (0,1% do total
da área afeta ao bloco de rega), prevendo-se que e cerca de 7,16 ha sejam afetos à área de expropriação
(44,0%), e 1,17 ha afetos à área de indeminização (1,8%), num total de 8,33 ha para implantação das
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principais infraestruturas mencionadas (EE+CE+AP+RSM+EF+CA1+CA2), e necessárias à materialização
do empreendimento.
Refira-se que, segundo informação constante no EIA, aquando da delimitação do perímetro do bloco de
rega a beneficiar, foram tomados em consideração os valores ambientais em presença, tendo-se procedido
à exclusão das zonas de montado (Habitat 6310) e povoamentos de quercíneas, tendo o projeto sido
desenvolvido nesse pressuposto, pelo que a área de cerca de 277,2 ha de Montado (Habitat 6310) indicada
no Quadro 1, corresponde a zonas que ocorrem maioritariamente na faixa de 200 m envolvente ao bloco
de rega.
Na restante área ocupada pelo projeto, nomeadamente ao longo da rede adutora principal, da rede
secundária e na área a beneficiar, e por tal facto, é muito escassa a presença de quercíneas dispersas,
prevendo-se o abate de um total de 134 azinheiras, 1 sobreiro e 150 oliveiras, sendo que:
•

15 azinheiras decorre da implantação da Estação Elevatória e Conduta Elevatória e respetiva rede
viária;

•

119 azinheiras e 1 sobreiro, decorre da implantação do Reservatório de S. Miguel, prevendo-se assim
o abate de um total de 134 azinheiras e 1 sobreiro;

•

150 oliveiras, decorre da construção das infraestruturas.

Tabela 5 - Quantificação das áreas (ha) das diferentes classes de usos do solo afetadas
pela implementação da rede de rega e restantes infraestruturas do projeto (fonte: Aditamento ao EIA)
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Os usos do solo que ocupam a faixa de afetação à rede viária prevista no âmbito do presente projeto e
que tem um desenvolvimento paralelo à rede principal de adução (tendo-se definido uma faixa de
intervenção que inclui dois caminhos: CA1 e CA2) consistem maioritariamente em culturas anuais de
sequeiro (com afetação de 25,82 ha), seguidos de olival de regadio (3,78 ha), montado (3,13 ha) e olival
de sequeiro (2,34 ha), sendo as restantes ocupações marginais, totalizando 1,50 ha.
No que concerne à capacidade de uso do solo ocorrente na área de implementação do projeto, os dados
apresentados no EIA revelam que os solos mais afetados com a implantação do projeto são solos
pertencentes à Classe C, que apresentam potencialidades para uma agricultura pouco intensiva, e que
representam cerca de 65,9% da área de estudo (cerca de 4 488,7 ha), sendo que cerca de 3 305,1 ha
serão afetos ao bloco de rega (72,6% do total da área afeta ao bloco de rega), prevendo-se que e cerca
de 1,53 ha sejam afetos à área de expropriação (29,7%), e 35,26 ha afetos à área de indemnização
(71,6%),

num

total

de

36,79

ha

para

implantação

das

principais

infraestruturas

(EE+CE+AP+RSM+EF+CA1+CA2). Seguem-se os solos da Classe B, com limitações moderadas que
representam cerca de 814,6 ha afetar ao Bloco de Rega, (17,9% do total da área afeta ao bloco de rega),
prevendo-se que e cerca de 2,99 ha sejam afetos à área de expropriação (58,1%), e 9,66 ha afetos à área
de indemnização (9,66%), num total de 12,65 ha para implantação das principais infraestruturas
mencionadas.
Em terceira posição surgem os solos da Classe D, que representam cerca de 399,5 ha afetar ao Bloco de
Rega, (8,8% do total da área afeta ao bloco de rega), prevendo-se que e cerca de 0,07 ha sejam afetos à
área de expropriação (1,4%), e 2,29 ha afetos à área de indemnização (4,6%), num total de 2,36 ha para
implantação das principais infraestruturas mencionadas. Em quarta posição surgem os solos da Classe A
em que 34,5, ha serão afetos ao Bloco de Rega, (0,8% do total da área afeta ao bloco de rega), prevendose que e cerca de 0,56 ha sejam afetos à área de expropriação (10,9%), e 2,04 ha afetos à área de
indeminização (4,1%), num total de 2,6 ha para implantação das principais infraestruturas mencionadas
(EE+CE+AP+RSM+EF+CA1+CA2).
B. Identificação e avaliação de impactes
B.1 Fase de construção
Os impactes expectáveis durante a fase de construção do Circuito Hidráulico e Bloco de Rega para este
fator ambiental, são impactes associados, à destruição da vegetação existente e às alterações de
topografia e decorrem essencialmente das seguintes operações:
a) Instalação/atividades dos estaleiros/áreas de depósito de terras sobrantes e áreas de empréstimo;
b) Remoção do coberto vegetal;
c) Circulação de máquinas e viaturas afetas à obra;
d) Modelação do terreno para construção da Rede de Rega para - abertura de valas (instalação das
infraestruturas enterradas – condutas), construção do Sistema Elevatório de Viana, Reservatório de
São Miguel e Estação de Filtração e Rede Adutora Principal;
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e) Depósito das terras de escavação ao longo das valas;
f)

Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de construção;

g) Movimentações/transporte e deposição de terras (escavações e aterros).
Os impactes negativos mais significativos decorrem essencialmente:
1. Da ocupação irreversível dos solos e da alteração dos usos atuais, que decorrem essencialmente dos
processos de remoção do coberto vegetal e das operações de desflorestação, designadamente a
afetação de:
•

64,12 ha do uso do solo “Culturas anuais de sequeiro”, afetos à área de construção/implantação
das principais infraestruturas (EE+CE+AP+RSM+EF+CA1+CA2);

•

3,44 ha, do uso do solo “Olival de Regadio”, afetos à área de implantação das principais
infraestruturas anteriormente mencionadas;

•

8,33 ha do uso povoamento de quercíneas /Habitat 6310 (Montado), prevendo-se que e cerca de
7,16 ha sejam afetos à área de expropriação (44,0%), e 1,17 ha afetos à área de indeminização
(1,8%), para implantação das principais infraestruturas, anteriormente mencionadas e necessárias
à materialização do empreendimento;

•

um total de 134 azinheiras, 1 sobreiro e 150 oliveiras, sendo que:
─

15 azinheiras decorre da construção/implantação da EE e CE e respetiva rede viária (CA1 e
CA2);

─

119 azinheiras e 1 sobreiro, decorre da construção/implantação do RSM, prevendo-se assim
o abate de um total de 134 azinheiras e 1 sobreiro;

─

150 oliveiras, decorre da construção das infraestruturas, induzindo estas ações a impactes
classificados como negativos, diretos, permanentes, locais, irreversíveis, e de magnitude
elevada.

•

remoção do coberto vegetal herbáceo e arbustivo, que se traduzirá num impacte negativo, direto,
certo, local, temporário (estaleiro, faixas associadas às valas para assentamento das tubagens,
conduta adutora e linhas de água pela instalação de condutas) a permanente (tomada de água do
Reservatório de S. Miguel – a construir, de onde será efetuada a adução de água ao Bloco de
Rega, e hidrantes), reversível (estaleiro, faixas associadas às valas para assentamento das
tubagens, conduta adutora e travessias de linhas de água pela instalação de condutas) a
irreversível (tomada de água e hidrantes), magnitude reduzida (estaleiro, faixas associadas às
valas para assentamento das tubagens, tomada de água e hidrantes) a média (linhas de água) e
pouco significativo (estaleiro, faixas associadas às tubagens, tomada de água e hidrantes);

•

expropriação de uma faixa de 6 m (faixa de expropriação), com ocupação permanente dos solos,
para instalação do Adutor Primário de Rega e a construção da EE, do RSM, da EE (no interior do
perímetro do reservatório) e dos caminhos a construir para acesso ao RSM (CA1 com 1,65 km e
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CA2 com 1,85 km, com tipologia: Caminho Agrícola Principal), que integra uma faixa de
intervenção com desenvolvimento paralelo à rede principal de adução , ao longo da qual não será
possível retomar o uso do solo, pelo que se considera que é gerado um impacte negativo de
magnitude elevada, permanente, certo, imediato, e irreversível, nas zonas em que se atravessa
Montado, e magnitude reduzida nos restantes usos do solo, de dimensão local, permanente, certo,
imediato, reversível, e pouco significativo, com implementação dos Projetos de Integração
Paisagística previstos para as infraestruturas, tal como previsto no EIA.
2. Do incremento dos fenómenos de erosão, provocado pela destruição do coberto vegetal, sendo que
os riscos de erosão encontram-se associados a qualquer uma das atividades previstas para a
implantação das infraestruturas, assim como se manterão na fase subsequente de exploração.
No que se refere à aptidão do solo para regadio, de acordo com informação constante no EIA verificase que a quase totalidade da área do bloco de rega apresenta aptidão para o regadio, verificando-se
que os solos do bloco de rega são dominantemente da classe III (irrigáveis com limitações
moderadas), correspondendo a 61,2% da área do bloco de rega e a 15,6% e 58,5% das áreas
ocupadas pelas faixas de expropriação e de indemnização respetivamente. Seguem-se os solos da
classe II (irrigáveis com limitações ligeiras) com 35,6% da área do bloco de rega e a 80,6% e 37,2%
das áreas ocupadas pelas faixas de expropriação e de indemnização respetivamente. Apenas em 38
ha (5,9%) da área total os solos são classificados como irrigáveis, praticamente sem limitações. As
classes com limitações acentuadas ou maior intensidade (IV e V) ocorrem em 92,2 ha da área
respeitante ao bloco de rega.
No entanto, os sistemas moderadamente intensivos, e segundo informação constante no EIA; são
viáveis em solos de classe B que ocorrem em 1 389,3 ha na área de estudo e em 814,6 ha no bloco
de rega. Os solos com algumas potencialidades para sistemas agrícolas muito extensivos, que
promovem uma efetiva proteção do solo, correspondem aos solos com capacidade de uso baixa
(Classe D) e localizam-se em 678,2 ha da área de estudo e 399,5 ha do bloco de rega.
3.

Da instalação e das atividades dos estaleiros, depósitos ou zonas de empréstimo de terras, circulação
de maquinaria e equipamento afeto à obra, movimentações e transporte e deposição de terras
(escavações e aterros), movimentação de máquinas e veículos. Estes impactes podem classificar-se
de negativos, diretos, certos, pouco significativos, de reduzida magnitude, de âmbito local e
temporários, uma vez que dependem do tempo de duração quer da atividade do estaleiro, quer da
deposição temporária dos inertes, caso venham a ser instalados em áreas previstas na Planta de
Condicionantes à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e deposição de inertes, áreas
condicionadas e áreas preferenciais e a utilização preferencial de caminhos já existentes. As
transformações mais significativas poderão ocorrer quando os caminhos propostos se desenvolverem
em zonas de montado, quer pela destruição da vegetação, quer pela fragmentação da paisagem,
constituindo-se como impactes negativos, diretos, certos, locais e de magnitude elevada.

4.

Movimentações de terras - O projeto prevê terraplenagens, para a construção do Sistema Elevatório
de Viana, RSM e EF, RAP, Rede de Rega e dos acessos novos a construir, tendo o projeto sido
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concebido de modo a minimizar todas as intervenções de solo, pelo que os impactes negativos
expectáveis podem classificar-se de significativos, de reduzida magnitude e reversíveis. Refira-se que
na área de estudo verifica-se a presença de uma elevada rede de caminhos, pelo que não é
expectável a necessidade de estabelecer novos caminhos de acesso, exceto o caminho de acesso e
manutenção
B.2 Fase de exploração
Como resultado da alteração das condições iniciais e decorrentes da infraestruturação da área abrangida
pelo bloco de rega, a manutenção e exploração das infraestruturas de rega traduzir-se-á na conversão
efetiva de áreas atualmente ocupadas por sistemas culturais de sequeiro para sistemas culturais regadio,
mantendo-se no entanto o uso agrícola atual.
Saliente-se que, embora o uso agrícola do solo se mantenha, na perspetiva do tipo de ocupação previsto,
a maior disponibilidade de água e o aumento associado das áreas de regadio, comparativamente com a
situação atual, conduzirá a uma possível intensificação da atividade agrícola permitindo que os solos sejam
cultivados com mais frequência, tornando ainda possível efetuar, em algumas zonas, mais de uma cultura
por ano. Os impactes podem classificar-se de positivos, de magnitude moderada, significativos, prováveis,
a curto prazo e de âmbito local.
Uma vez que não está prevista rede de drenagem no Projeto de Execução, a medida referente à
“Manutenção dos corredores verdes e da vegetação adjacente às valas de drenagem e caminhos”,
segundo informação constante no EIA, será apenas da responsabilidade dos beneficiários, pelo que
“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).
B.3 Fase de desativação
Na fase de desativação poderá haver lugar ao abandono das infraestruturas e nesse caso o impacte será
negativo, direto, de média magnitude e significado, de médio a longo prazo e de âmbito local. No entanto,
na fase de desativação, também poderá ser reposta a situação existente antes da instalação do Projeto.
Assim, as áreas correspondentes aos elementos definitivos do Projeto serão recuperadas, o que terá
reflexos positivos. Este impacte será positivo, direto, de reduzida magnitude e significado, de médio a longo
prazo e de âmbito local. A implementação do Plano de Recuperação Paisagística contribuirá para repor os
usos do solo nas áreas temporariamente afetadas pelo projeto, traduzindo-se numa minimização e
compensação para os impactes neste fator.
Face ao acima exposto, considera-se que, atendendo à percentagem de área ocupada com quercíneas,
relativamente à totalidade da área do projeto, haverá na fase de exploração um impacte negativo
significativo, em função das opções da reconversão agrícola efetuada pelos beneficiários. A magnitude
deste impacte poderá ser compensada através da existência de áreas de compensação na forma e nos

AIA 2976 | Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega
Parecer da Comissão de Avaliação

62

termos constantes do fator ecologia e minimizados os impactes negativos através das medidas propostas
no EIA no fator ecologia, paisagem e sócio-economia.
No decurso da solicitação ao proponente, durante o processo de AIA para “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, foi
referido o seguinte:
“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 torna-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.
(...)
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”.
C. Conclusão
Para este fator, os impactes negativos mais significativos decorrem da afetação de montado (Habitat 6310),
decorrente da construção do bloco de rega e infraestruturas associadas representando esta afetação um
impacte de elevada significância e magnitude quer ambiental quer económica para a região Alentejo e que
não poderá ser efetivamente minimizada através da compensação apresentada no EIA (ocupação
compensatória na proporção de 1:3), mas sim através de uma compensação em função da área afetada
pelo arranque/corte a que se aplica um fator mínimo de 1,25 e não em função do número de exemplares
abatidos (artigo 8º do Decreto-Lei 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo DecretoLei n.º 155/2004, 30 de junho). Devendo assim ser apresentadas as áreas propostas para a compensação
dos povoamentos que se prevê que irão ser abatidos na fase de construção do projeto, devendo:
i.

Os terrenos devem ter a possibilidade de ficarem cativos;

ii. estes devem ter condições edafo-climáticas adequadas à espécie e abranger;
iii. a plantação a efetuar, deve ser garantido o seu acompanhamento..
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6.6 Ordenamento do Território
A. Caracterização da situação de referência
O Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega, com uma área de rega de 4 608 ha,
localiza-se entre as Sub-Regiões de Baixo Alentejo e Alentejo Central, inserindo-se em áreas dos
concelhos de Alvito, Viana do Alentejo e Évora. Abrange as freguesias de Alvito e Vila Nova da Baronia
(concelho de Alvito), Aguiar, Alcáçovas e Viana do Alentejo (concelho de Viana do Alentejo) e União das
freguesias de Nossa Senhora da Tourega e Nossa Senhora da Guadalupe (concelho de Évora
A área de análise agrega uma diversidade muito expressiva de valores ecológicos com relevo para a
conservação e, embora o presente projeto não interfira diretamente com nenhuma área sensível, a área a
beneficiar localiza-se nos limites de três áreas classificadas (ZPE de Évora, Sítio Cabrela e Sítio Alvito /
Cuba), sem contudo com elas interferir, e abrange ainda parte da IBA Planície de Évora. No que se refere
às áreas de uso condicionado ao nível municipal, constata-se que as classes de espaço ocorrentes na
área afeta ao projeto em avaliação, de acordo com as Cartas de Ordenamento dos PDM de Alvito, Viana
do Alentejo e Évora, se classificam como espaços agrícolas, ou mistos (agrícolas e florestais), o que não
obrigará a significativas alterações ao uso do solo, pelo que se considera que a natureza do projeto se
enquadra, de um modo geral, nas classes de espaço consideradas no ordenamento concelhio.
Como instrumentos de gestão territorial (IGT) em vigor na área de estudo destacam-se os seguintes:
•

Âmbito Nacional:
─

Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) - aprovado pela Lei n.º 58/2007,
de 4 de Setembro, retificada pelas Declarações de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de Setembro,
e n.º 103-A/2007, de 23 de Novembro;

─

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas que integram a Região Hidrográfica6 (RH6) – PGBH do
Sado e Mira - Aprovado pela resolução do Conselho de Ministros nº 16-H/2013, de 22 de Março;

─

Plano Rodoviário Nacional (PRN 2000), publicado pelo Decreto-Lei nº 222/98, 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;

─
•

Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN 2000).

Âmbito Regional:
─

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) – Aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de Agosto;

─

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Central (PROFAC) - Aprovado pela pelo
Decreto Regulamentar n.º 36/2007, de 2 de Abril, e suspenso parcialmente pela Portaria n.º
78/2013, de 19 de Fevereiro, alterada pela Portaria º 141/2015, de 21 de Maio,

─

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo Central – PROF AC - aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 36/2007, de 2 de abril. DR n.º 65, Série I e abrange os municípios de Alandroal,
Arraiolos, Borba, Estremoz, Montemor-o-Novo, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de
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Monsaraz, Sousel, Vendas Novas, Viana do Alentejo, Vila Viçosa e Évora;
─

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo – PROF BA

─

A região abrangida pelo PROF Baixo Alentejo (PROF BA) localiza-se na zona sul da região
Alentejo, enquadrando-se na região NUTS de nível II Alentejo, sendo coincidente com o limite da
região NUTS de nível III Baixo Alentejo.

─

O PROF BA foi aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 18/2006, de 20 de outubro. DR n.º 203,
Série I e abrange os municípios Alvito, Moura, Cuba, Vidigueira, Barrancos, Ferreira do Alentejo,
Serpa, Beja, Aljustrel, Ourique, Mértola, Castro Verde e Almodôvar.

•

Âmbito Municipal:
─

Plano Diretor Municipal do Concelho de Évora (PDM) - alterado pelo Aviso 2174/2013 de 12 de
fevereiro, entrou em vigor no dia 18 de fevereiro de 2013;

─

Plano Diretor Municipal (PDM) de Alvito - revisão publicada através do Aviso nº 5134/2016, de 20
de abril de 2016, DRnº 77, II Série.

─

Plano Diretor Municipal (PDM) de Viana do Alentejo - a 1ª Alteração por Adaptação da 1ª Revisão
do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo consta da Declaração nº 33/2016, de 11 de maio
de 2016, DR nº 91, II série. A Primeira Revisão do PDM de Viana do Alentejo, encontra-se publicada
no Diário da República, IIª série, n.º 203, de 16 de outubro de 2015, através do Aviso n.º
11913/2015.

Segundo a Planta de Ordenamento do PDM de Évora, estão presentes na área de estudo as seguintes
classes de espaço:
•

•

Solo urbano:
─

Solos urbanizados;

─

Solos de urbanização programada;

─

Solos afetos à estrutura ecológica.

Do Solo rural:
─

Espaços Agrícolas e Florestais:
˃

Espaços Rurais Envolventes da Cidade de Évora;

˃

Espaços de Pequena Propriedade;

˃

Espaços de Média e Grande Propriedade:

˃

Zona de proteção da avifauna.

─

Espaços afetos a atividades industriais;

─

Espaços Destinados a Infraestruturas e equipamentos;

─

Espaços de Proteção Ambiental:
˃

Zonas de Especial Valor Patrimonial;

˃

Zonas de Proteção das Bacias de Alimentação de Albufeiras;

˃

Espaços de Proteção da Avifauna;

˃

Zonas de Parada Nupcial das Abetardas;
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˃

Áreas Envolventes às Albufeiras de Águas Públicas.

─

Espaços de ocupação turística;

─

Espaços de Edificação dispersa

Segundo a Planta de Ordenamento do PDM de Alvito, estão presentes na área de estudo as seguintes
classes de espaço:
•

Solo rural
─

˃

Espaços Agrícolas de Produção Intensiva

˃

Espaços Agrícolas Produção Heterogénea

─

Espaços Uso Múltiplo Agrícola e Florestal – Áreas Agro-Silvo-Pastoris

─

Espaços Florestais de Conservação

─

Espaços Naturais

─
•

Espaços agrícolas de produção

˃

Albufeiras e Lagoas Existentes;

˃

Albufeiras e faixas de proteção (100m) previstas;

˃

Áreas de Valorização Ambiental

Áreas de Edificação Dispersa

Solo Urbano
─

─

Solo urbanizado
˃

Espaços Centrais (Centro Histórico de Alvito e Zona Antiga de Vila Nova da Baronia)

˃

Espaços Residenciais;

˃

Espaços de Atividades Económicas;

˃

Espaços Verdes;

˃

Espaços de Uso Especial:
o

Equipamentos de utilização coletiva

o

Área turística

Solo Urbanizável
˃

Espaços Residenciais;

˃

Espaços de Atividades Económicas

˃

Espaços Verdes;

˃

Espaços de Uso Especial:
o

Equipamentos de utilização coletiva

o

Área turística

Segundo a Planta de Ordenamento do PDM de Viana do Alentejo, estão presentes na área de estudo as
seguintes classes de espaço:
•

Solo rural – integra as seguintes categorias funcionais:
─

Espaço agrícola;

─

Espaço florestal;
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•

─

Espaço de uso múltiplo agrícola e florestal;

─

Espaço afeto à exploração de recursos geológicos;

─

Espaço natural;

─

Espaço cultural;

─

Espaço de equipamentos e infraestruturas.

Solo urbano - integra as categorias operativas de solo urbanizado e de solo urbanizável e as
seguintes categorias funcionais;
─

Espaços centrais;
˃

─

─

─

─

solo urbanizado consolidado.

Espaços residenciais;
˃

solo urbanizado consolidado;

˃

solo urbanizado a consolidar;

˃

solo urbanizável.

Espaços urbanos de baixa densidade;
˃

solo urbanizado consolidado;

˃

solo urbanizado a consolidar;

Espaços de atividades económicas;
˃

solo urbanizado consolidado;

˃

solo urbanizado a consolidar;

˃

solo urbanizável.

Espaços de uso especial de equipamentos e infraestruturas;
˃

solo urbanizado consolidado;

˃

solo urbanizado a consolidar;

˃

solo urbanizável.

Em termos de representatividade de cada uma destas classes na área de estudo, pode verificar-se que a
maior parte da área de estudo está classificada nos PDM como “Áreas Agrícolas” (67%), ou Áreas
Agroflorestais” (31%), sendo que as restantes áreas são residuais.
Relativamente a Condicionantes, Servidões, Restrições de Utilidade Pública e Áreas Protegidas ou
Classificadas, há a assinalar:
•

Recursos Naturais
─

Domínio Público Hídrico (DPH);

─

Captações de Água para abastecimento público;

─

Reserva Agrícola Nacional (RAN)

─

Oliveiras;

─

Sobreiro e azinheira;

─

Reserva Ecológica Nacional (REN) - a publicar PDM de Évora

─

Montados de sobro e azinho;
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•

─

Povoamentos florestais percorridos por incêndios (2007);

─

Terrenos classificados no PMDFCI com perigosidade de incêndio elevada ou muito elevada;

─

Terrenos classificados no PMDFCI com risco de incêndio elevado ou muito elevado;

─

Zona de Proteção Especial (ZPE) de Évora (PTZPE00551).

Infraestruturas
─

Abastecimento de Água;

─

Rede Elétrica - Linhas de Transporte de Energia;

─

Rede Rodoviária Nacional e Regional;

─

Estradas e Caminhos Municipais;

─

Rede ferroviária;

─

Marcos geodésicos.

─

Infraestruturas:

─

˃

Linha elétrica (60kV);

˃

Linha elétrica (150kV);

˃

Subestação elétrica;

˃

Zona de servidão de via-férrea (Ramal de Reguengos – desativado);

˃

IC 33 e respetiva faixa de servidão (zona de reserva);

˃

Zona de servidão de itinerário principal (IP2);

˃

Zona de servidão de estrada nacional desclassificada (ex-EN 18);

˃

Zona de servidão de estrada regional (ER 254);

˃

Zona de servidão de estrada municipal (EM 521 e EM 1184);

˃

Aeródromo;

˃

Limite de servidão aeronáutica (Aeródromo de Évora);

˃

ETAR de Évora;

˃

Edifício do Instituto de Meteorologia e respetiva estação meteorológica.

Valores / vestígios arqueológicos.

De acordo com informação expressa in Aditamento ao EIA, os limites definidos para o perímetro de rega
de Évora resultaram, numa primeira análise, e do ponto de vista ambiental, foi efetuada da compatibilização
com os instrumentos de gestão territorial em vigor e das condicionantes ambientais em presença,
destacando-se no entanto o seguinte a ser referido:
Sistema Aquífero de Évora-Montemor-Cuba
O projeto em análise interseta diretamente o Setor de Cuba – São Cristóvão, que abrange a quase
totalidade da área de estudo, e localiza-se muito próximo do aquífero carbonatado de Viana-Alvito,
devendo ser adotado por parte do proponente uma atuação junto dos beneficiários das boas práticas e
medidas constantes deste parecer de forma a que as más práticas associadas a uma intensificação da
agricultura face à maior disponibilidade de água não coloque em risco a saúde humana por aumento de
contaminação deste sistema aquífero.
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Riscos de Salinização e de Alcalinização
Praticamente toda a área de estudo apresenta Solos Normais (classe 4), solos sem problemas estruturais
ou de toxicidade para as culturas. Verifica-se 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.
Servidões e Restrições de Utilidade Pública
Em termos de representatividade de cada uma destas classes na área de estudo, pode verificar-se que a
maior parte da área de estudo está classificada nos PDM’s como “Áreas Agrícolas” (67%), ou Áreas
Agroflorestais” (31%), sendo que as restantes áreas são residuais.
No que se refere à quantificação das áreas (ha) das diferentes classes de ordenamento, na área de projeto
prevê-se uma afetação de um total de 3 314,02 ha da classe “Solo rústico - Áreas Agrícolas”, a afetar à
área do bloco de rega, sendo que cerca de 4,78 ha serão afetos à área de expropriação e 44,22 ha afetos
à área de indemnização, onde está prevista a implantação das principais infraestruturas (EE, CE, AP, RSM,
EF e Rede viária – CA1 e CA2), seguindo-se a classe “Solo rústico - Áreas Agroflorestais”, abrangendo
uma área com 1 238,92 ha, sendo que cerca de 11,47 ha serão afetos à área de expropriação e 19,86 ha
afetos à área de indemnização,

onde está prevista a implantação das principais infraestruturas

anteriormente mencionadas. Em terceira posição surge a classe “Solo rústico – Espaços Naturais”,
abrangendo uma área com 0,76 ha, sendo cerca de 0,01 ha serão afetos à área de expropriação e 0,15
ha afetos à área de indemnização, onde está prevista a implantação das referidas infraestruturas.
No que se refere à afetação de áreas de REN, na área de projeto prevê-se uma afetação de um total de
595,51 ha na área do Bloco de Rega, sendo que o ecossistema mais afetado e que surge com maior
representatividade é o referente às “Zonas ameaçadas pelas cheias”, que abrange uma área com 403,53
ha, à semelhança da área de estudo (638,76 ha, cerca de 10% do total), sendo que cerca de 0,04 ha serão
afetos à área de expropriação e 7,79 ha afetos à área de indemnização, onde está prevista a implantação
das principais infraestruturas. Seguindo-se as “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”,
que abrangem uma área com 137,53 ha, sendo que cerca de 6.35 ha serão afetos à área de expropriação
e 4.21 ha afetos à área de indemnização, onde está prevista a implantação das principais infraestruturas
anteriormente mencionadas. Em terceira posição surge o ecossistema “Cursos de água e respetivos leitos
e margens” abrangendo uma área com 28,69 ha, sendo que cerca de 0,04 ha serão afetos à área de
expropriação e 0,74 ha afetos à área de indemnização, onde está prevista a implantação das referidas
infraestruturas.
No que se refere à afetação de áreas de RAN, no total, a área de estudo abrange 2.795,7 ha de RAN, o
que corresponde a 41% da área de estudo. Na área de projeto prevê-se uma afetação de um total de 1
825 ha à área do bloco de rega, sendo que cerca de 7,24 ha serão afetos à área de expropriação e 34,10
ha afetos à área de indemnização, onde está prevista a implantação das principais infraestruturas (EE, CE,
AP, RSM, EF e Rede viária – CA1 e CA2), num total de 41,34 ha.
No âmbito do Projeto em apreço, e segundo informação constante no EIA, é de salientar o Decreto-Lei n.º
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21-A/98, de 6 de fevereiro, no qual foi criado um regime especial aplicável às expropriações necessárias à
realização do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva, aos bens do domínio a afetar a este
Empreendimento e a ações específicas de execução deste projeto de investimento público. Deste modo,
através do Artigo 11.º deste Decreto-Lei (RAN e REN), são autorizadas todas as ações relacionadas com
a execução do Empreendimento, respeitantes a obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos,
construção de edifícios, canais, aterros e escavações, que impliquem a utilização de solos integrados na
RAN ou se desenvolvam em áreas incluídas na REN ou em áreas abrangidos por restrições análogas, sem
prejuízo dos procedimentos inerentes aos estudos de impacte ambiental, bem como da adoção de medidas
que garantam a salvaguarda dos valores naturais associados a estas servidões.
B. Identificação e avaliação de impactes
B.1 Fase de construção
No que se refere ao fator ordenamento do território e, em particular às áreas de uso condicionado e de
âmbito municipal, constata-se que as classes de espaço ocorrentes na área afeta ao projeto em avaliação,
e de acordo com as Cartas de Ordenamento dos PDM de Alvito, Viana do Alentejo e Évora, se classificam
maioritariamente como espaços agrícolas, ou mistos (agrícolas e florestais), considerando-se assim que a
tipologia do projeto se enquadra, de um modo geral, nas mesmas, não estando implicadas significativas
alterações ao uso do solo.
Não são expectáveis impactes significativos no que se refere à afetação de infraestruturas, dado que o
projeto do bloco de rega foi desenvolvido de forma a:
•

compatibilizar-se com infraestrutura-Linha do Alentejo, atualmente em exploração, e a respeitar o
regime de proteção da rede ferroviária nacional, uma vez que as condutas de rega atravessam esta
linha;

•

cumprir o estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), garantindo assim a
salvaguarda da rede rodoviária, e respeitando as zonas de servidão non aedificandi. O projeto de
pormenor deverá ser apresentado pela entidade executante à IP para aprovação e autorização;

•

considerar todas as servidões legalmente constituídas, e foi desenvolvido por forma a minimizar a
interferência com estas servidões e assegurar a devida compatibilização quando verificada a
interseção, dado que a execução da rede de rega irá interferir com linhas de água, estradas da rede
rodoviária, a Linha do Alentejo, entre outros, aos quais estão associadas servidões legais;

•

ser efetuado o enquadramento no PROTA, sendo referida explicitamente a coerência e sintonia da
intervenção com a OEBTII 4 - “Assegurar a gestão integrada dos recursos hídricos, incluindo a
proteção da rede hidrográfica e dos aquíferos e uma política de uso eficiente da água” e com a OEBT
III.2 - “Desenvolver o modelo de produção agroflorestal e agroindustrial com base nas fileiras
estratégicas regionais, garantindo a utilização racional dos recursos disponíveis, promovendo a
diversificação e valorização das produções e tornando operativa a multifuncionalidade dos sistemas
agro-silvo-pastoris e do património agrícola e rural”.
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•

efetuar uma adequada identificação das principais condicionantes ao uso do solo na área em estudo
para implementação do projeto em apreço, não deixando no entanto de ser mencionado no EIA, que
prevalece sobre o regulamento dos PDM, o Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro, alterado pelos
Decretos-Lei nº 230/2006, de 24 de novembro e n.º 86/2014, de 28 de maio, que cria um regime
especial às expropriações necessárias à realização do EFMA, aos bens e ao domínio a afetar a este
Empreendimento e às ações específicas de execução do projeto, aplicando-se, designadamente “aos
diferentes perímetros de rega a construir e necessários à instalação das redes secundárias e terciárias
de rega”.

Saliente-se, que o ElA identifica como principal condicionante ao desenvolvimento do projeto, o corredor
reservado para o IC 33, Itinerário Complementar previsto no Plano Rodoviário Nacional (PRN), de acordo
com a Declaração nº 205/211 publicada no D.R. 2.ª Série nº 153, de 10 de agosto de 2011. A análise
realizada permitiu concluir que o traçado do corredor do IC33 (previsto no PRN), que se encontra reservado
na cartografia de condicionantes dos PDM de Alvito, Viana do Alentejo e Évora, de acordo com o aprovado
e publicado no D.R. 2.ª Série n.º 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 (…)
Nesse sentido, e de acordo com informação expressa no Aditamento, as Infraestruturas de Portugal, S.A.
(IP), 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.
No que respeita a condicionantes ao uso do solo, atendendo à cartografia de condicionantes dos três
concelhos abrangidos pelo projeto, constata-se que a área abrangida pelo projeto em avaliação afeta áreas
classificadas ao abrigo do regime da REN, nos concelhos de Évora e Viana do Alentejo e solos
classificados ao abrigo do regime da RAN em todos os concelhos. Também neste caso, ao abrigo da
legislação anteriormente referida (artigo 11º do Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro, alterado pelos
Decretos-Lei n.º 230/2006, de 24 de novembro e n.º 86/2014, de 28 de maio), “são autorizadas todas as
acções relacionadas com a execução do Empreendimento, respeitantes a obras hidráulicas, vias de
comunicação e acessos, construção de edifícios, canais, aterros e escavações, que impliquem a utilização
de solos integrados na Reserva Agrícola Nacional ou se desenvolvam em áreas incluídas na Reserva
Ecológica Nacional ou em áreas abrangidas por restrições análogas, sem prejuízo dos procedimentos
inerentes aos estudos de impacte ambiental.”
O principal impacte decorrente da construção do projeto do circuito hidráulico e respetivo bloco de rega
decorre, tal como referido no fator uso do solo, da afetação de Habitat 6310 – Montados de Quercus,
devendo ser efetuada uma compensação em função da área afetada pelo arranque/corte a que é aplicado
um fator mínimo de 1,25 e não em função do número de exemplares abatidos (artigo 8º do Decreto-Lei
169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho).
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Devendo assim ser apresentadas as áreas propostas para a compensação dos povoamentos que estão
previstos que irão ser abatidos na fase de construção do projeto, tal como referido no fator uso do solo.
B.2 Fase de exploração
Este projeto, nomeadamente na sua componente de regadio, a par dos restantes projetos a par dos
restantes perímetros de rega previstos no EFMA, representa uma das principais estratégias do
ordenamento do território e de desenvolvimento delineadas para a área em estudo, estando estas ações
previstas nos principais planos de ordenamento locais e ainda no Programa Nacional da Política de
Ordenamento do Território e no Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo – PROT
(PROTA).
Neste sentido, indo o projeto ao encontro das estratégias de ordenamento definidas para a área de estudo,
à escala local, regional e nacional, o seu impacte é considerado positivo, de magnitude média e
significativo.
Nesta fase, a disponibilização de água nesta região possibilitará uma maior diversidade cultural e um maior
aproveitamento agrícola de uma área onde predominam solos com capacidade agrícola elevada
classificados como RAN. Neste sentido, o impacte gerado neste fator será: positivo, direto, permanente,
certo, regional, médio prazo, irreversível, muito significativo e de magnitude elevada.
B.3 Fase de desativação
A remoção das infraestruturas visíveis poderá contribuir para a melhoria da paisagem uma vez que
assegura que não surgirão elementos degradados no território. Deste modo, os impactes serão positivos,
diretos, permanentes, prováveis, locais, a longo prazo, reversíveis, pouco significativos e de magnitude
média.
C. Condicionantes, elementos a apresentar, medidas de minimização, medidas de compensação e
plano de monitorização
C1. Condicionantes
•

Apresentação das áreas propostas para compensação dos povoamentos que estão previstos que irão
ser abatidos na fase de construção do projeto.

•

No concelho de Viana do Alentejo o projeto não deverá interferir com o corredor reservado para o
IC33, Itinerário Complementar previsto no Plano Rodoviário Nacional (PRN), no que se refere às
componentes da área a beneficiar designadamente as infraestruturas de adução.

C2. Elementos a apresentar
•

Aquando da publicação da REN do concelho de Évora, e em função dos resultados dos Programas
Globais de Monitorização os Recursos Hídricos Subterrâneos e Superficiais poderá haver lugar à
revisão do programa de monitorização no final do primeiro ano de amostragem, caso os resultados
apresentem uma tendência crescente dos valores de contaminação ou quando se justifique.

•

Caso os programas de monitorização, a implementar pela entidade gestora, detetem problemas na
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qualidade da água ou dos solos, relacionados com um aumento anormal dos níveis de salinização e
alcalinização, deverá esta entidade definir medidas de minimização complementares de combate e
correção, a serem implementadas pelos beneficiários.
C.2.1 Em sede de licenciamento, deve ser verificado:
•

Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA:
─

da Carta de Condicionantes à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e deposição de
terras sobrantes com a implantação dos elementos patrimoniais identificados.

─

adequar o SGA de forma a integrar todas as medidas e alterações preconizadas. Posteriormente,
o mesmo deve ser remetido à Autoridade de AIA efeitos de procedimento de pós-avaliação.

─

Autorização das Infraestruturas de Portugal (IP), dos Projetos de Pormenor dos atravessamentos
(infraestruturas de adução e interferências destas com a faixa do IC 33).

C.2.2 Elementos a Entregar à Autoridade de AIA Previamente ao início da obra:
•

Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas pela Empreitada, previsto no SGA, deve ser
remetido à Autoridade de AIA para apreciação, previamente à sua aprovação por parte da EDIA. No
mesmo deve constar cartografia com o levantamento de todas as áreas que foram objeto de
intervenção, devendo para cada área ser definido o tipo de intervenções para a sua recuperação e
integração paisagística. Devem ser seguidas as orientações, ou medidas de recuperação biofísica,
constantes do "Regulamento de Conceção, Utilização e Manutenção de Áreas de Obra Recuperadas
Paisagisticamente" (SGA).Neste âmbito, a documentação a apresentar deve ainda integrar as
responsabilidades pós-intervenção.

•

Plano de Vigilância e Fiscalização (i.e. o Documento Orientador para o Procedimento de Pósavaliação de Projetos do EFMA (Ed. 2 de outubro de 2016) ou outro que venha a ser considerado
mais adequado) que permita à entidade gestora garantir que, quer os empreiteiros na fase de
construção, quer os beneficiários na fase de exploração, dão cumprimento às medidas de preservação
dos valores naturais em presença a salvaguardar”.

•

“Localização e projeto florestal de acompanhamento das quercíneas”. As áreas e respetivos critérios
a considerar na sua elaboração devem ser os elencados no âmbito das medidas de compensação.
Esta informação deve ser acompanhada das shapes com a localização dos terrenos disponíveis para
compensação das quercíneas das áreas mencionadas”.

•

Listagem com todas as ocorrências patrimoniais a vedar e a sinalizar.

•

Apresentar um programa de monitorização para avaliar as condições de manutenção e valorização
de todas as áreas que foram alvo de planos de recuperação e integração paisagística da empreitada.

•

Apresentar a reformulação do SGA, de forma a integrar todas as medidas e programas de
monitorização mencionados neste parecer.

C.2.3 Elementos a Entregar Previamente ao Inicio da Fase de Exploração, para aprovação:
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•

“Plano de Integração na Economia Circular” no âmbito do projeto URSA e/ou outros, onde conste um
programa de comunicação, divulgação e de identificação do tipo e grau de envolvimento dos diferentes
agentes intervenientes no território afeto aos Blocos de Rega.

•

Apresentar o código de boas práticas agrícolas, adaptado às condicionantes da área do projeto, aos
valores em presença a salvaguardar constantes do presente parecer, previamente validado pelas
entidades competentes.

•

Apresentar o Plano de Comunicação / Divulgação das condicionantes ambientais e patrimoniais, cujo
cumprimento recai sobre a exploração da área beneficiada e das medidas de minimização e/ou
compensação cuja responsabilidade de implementação é dos beneficiários.

•

Apresentar um Documento relativo ao cumprimento das medidas de minimização e compensação
constantes do presente parecer, a ser integrado no plano “Fiscalização e Vigilância” a ser adotado
pela da entidade gestora, em harmonização com as disposições legais aplicáveis ao projeto avaliado.

•

Apresentar o Plano de Formação sobre as boas práticas agrícolas, adaptado às especificidades e
condicionantes ao projeto, a ser ministrado aos agricultores beneficiários, com a indicação de que
modo se pretende avaliar a eficácia dos resultados das mesmas na adoção efetiva das boas práticas
agrícolas.

•

Apresentar Planos de Recuperação Biofísica para as áreas afetadas pela empreitada, de acordo com
as linhas orientadoras do SGA da obra, os quais devem integrar as responsabilidades pós-intervenção
de associadas à intervenção de acordo com o “Regulamento de conceção, utilização e manutenção
de áreas de obra recuperadas paisagisticamente”.

C.3 Medidas de Minimização de Caráter Geral
C.3.1 Fase prévia à execução da obra
•

Cumprir todas as disposições e medidas de minimização constantes do SGA.

•

O estaleiro de obra deve ser localizado em local apropriado, de acordo com a “Carta de
Condicionantes à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e deposição de inertes, áreas
condicionadas e áreas preferenciais”, sendo sempre salvaguardado que não colida com as linhas de
drenagem natural do terreno e que exista uma utilização e manutenção adequada, de forma a evitar
derramamentos acidentais de substâncias tóxicas. Os óleos e combustíveis devem ser armazenados
em locais impermeabilizados, distantes das linhas de água e posteriormente, depois de usados,
recolhidos por empresas licenciadas para o efeito.

C.3.2 Fase de obra e exploração
•

Cumprir o “Plano de Vigilância e Fiscalização” aprovado, tendo por base o Documento Orientador
para o Procedimento de Pós-avaliação de Projetos do EFMA (Ed.2 out 2016) ou outro que venha a
ser considerado mais adequado, visando permitir à entidade gestora garantir que, quer os
empreiteiros na fase de construção, quer os beneficiários na fase de exploração, dão cumprimento às
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medidas de preservação dos valores naturais em presença a salvaguardar.
C.3.3 Fase de exploração
•

Complementarmente ao código de boas práticas acima referido, deve o proponente (entidade gestora)
assegurar a concretização de um conjunto de ações de divulgação e de formação aos agricultores
beneficiários, as quais devem contemplar, para além de outros temas que venham a ser considerados
convenientes:
a) Impactes ambientais decorrentes da atividade agrícola e medidas a serem adotadas para os
minimizar/evitar;
b) Importância dos recursos hídricos existentes na área em estudo, nomeadamente a melhor forma
de os proteger;
c) Ações de promoção da qualidade paisagística;
d) Técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio;
e) Aplicação de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes;
f)

Proteção/produção integrada e agricultura biológica;

g) Importância e manutenção das bandas/galerias ripícolas;
h) Limpeza das linhas de água afetas à rede de drenagem;
i)
•

Outras matérias aplicáveis.

A entidade gestora (proponente) deve garantir a publicação de um boletim a distribuir, pelo menos,
anualmente no início da campanha de rega por todos os agricultores beneficiários do Bloco de Rega.
Esse boletim deve, sem prejuízo de outras funções que lhe sejam futuramente atribuídas, conter
informação acerca dos resultados das monitorizações efetuadas. Caso os resultados indiquem a
existência de problemas nos solos e/ou na qualidade da água, essas situações devem ser divulgadas,
assim como as medidas de minimização a adotar.

•

As medidas de minimização referidas devem, na medida do possível, estar previstas no código de
boas práticas agrícolas.

•

Deve a entidade gestora manter um sistema de registo com informação relativa ao perímetro de rega
[nomeadamente áreas regadas, culturas praticadas, compensações efetuadas e preservação dos
sistemas ecológicos sinalizados (estes dois últimos se aplicável), quantidade e períodos de aplicação
de fertilizantes e de pesticidas]. Estas informações devem ser cedidas pelos beneficiários à entidade
gestora anualmente, por forma a manter o sistema atualizado.

•

A entidade gestora (proponente), no final de cada ano agrícola deve elaborar relatório sucinto, com
uma súmula das informações recolhidas, que deve ser disponibilizado aos agricultores, devendo para
tal ser utilizado o boletim referido na medida anterior.

•

A limpeza das valas de drenagem a efetuar quer pelo proponente (entidade gestora), quer pelos
beneficiários deve ter em conta o "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água", Instituto da
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Água (Lisboa, Julho de 2001).
C.3.4 Fase de desativação
•

Assim que houver intenção de desativar o projeto ou alguma das suas componentes deve ser
apresentado à autoridade de AIA um plano de desativação pormenorizado. Este plano deve
contemplar, pelo menos:
a) A solução final de requalificação da área de implantação das infraestruturas construídas, a qual
deve ser compatível com os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor;
b) As ações de desmantelamento e obra a ter lugar;
c) O destino a dar a todos os elementos retirados;
d) Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas;
e) Um projeto específico das ações de descompactação a executar nas áreas de recarga que tenham
sido impermeabilizadas pelas infraestruturas, a fim de restabelecer as condições naturais de
infiltração e de armazenamento dos níveis aquíferos.

C.4 Medidas de Minimização de Caráter Especifico
C.4.1 Fase prévia à execução da obra
•

Todos os exemplares arbóreos, em particular azinheiras e sobreiros, que se localizem próximo das
áreas de intervenção devem ser balizados e salvaguardados na sua integridade física. A balizagem,
enquanto medida preventiva e de proteção à não compactação do solo, deve ser realizada na linha
de projeção horizontal da copa do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou apenas
na extensão voltada para o lado da intervenção.

•

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).

C.5 Medidas de compensação
•

Garantir a compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto, a efetuar
mediante a prévia obtenção da competente autorização do projeto de compensação, nomeadamente:
i.

em povoamento de quercíneas, em função da área afetada pelo arranque/corte a que é aplicado
um fator de 1,25, e não em função dos exemplares abatidos, conforme previsto no 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;

ii. Os terrenos devem ter a possibilidade de ficarem cativos;
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iii. Devem ter condições edafo-climáticas adequadas à espécie e abranger;
iv. Na plantação a efetuar, deve ser garantido o seu acompanhamento.
C.6 Plano de monitorização
•

Caso os programas de monitorização, a implementar pela entidade gestora, detetem problemas na
qualidade da água ou dos solos, relacionados com um aumento anormal dos níveis de salinização e
alcalinização, deverá esta entidade definir medidas de minimização complementares de combate e
correção, a serem implementadas pelos beneficiários.

D. Conclusão
O projeto do “Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega”, abrange três concelhos,
sendo de referir que os PDM elencados, à data da sua elaboração, não previam a implementação dos
blocos de rega como este agora em apreço. No entanto, sendo os projetos integrantes do Empreendimento
de Fins Múltiplos do Alqueva, reconhecidos como de interesse público nacional - aos quais se reconhece
a utilidade pública, assim como o carácter urgente das medidas a concretizar, considera-se que o projeto
em análise não colide com os IGT em vigor.
6.7 Sócio-economia
A. Enquadramento
Pretende-se com o projeto em avaliação beneficiar a área agrícola co m a prática do regadio prevendo-se
a implementação de uma rede principal de adução, com um total de 12180 m, constituída por uma conduta
elevatória com 1 196 m de extensão e uma conduta gravítica, com 10 985 m de extensão, uma estação
elevatória (EE Viana) e um reservatório (S. Miguel). Para acesso à rede principal serão ainda construídos
dois caminhos, perfazendo em conjunto 1 493 m.
B. Identificação e avaliação de impactes
B.1 Fase de construção
Os impactes negativos temporários associados a esta fase, decorrem do processo construtivo, interferindo
na qualidade de vida das populações, ainda que estas se encontrem muito dispersas pelo território afetado.
Como impactes positivos temporários e de reduzida magnitude refere o EIA o aumento da população na
região e o seu efeito no aumento do consumo de bens e serviços locais, bem como o potencial aumento
do emprego local, impactes que se consideram temporários e de dimensão reduzida, mas que permitem a
criação de alguma dinâmica económica na zona de desenvolvimento do projeto.
Os impactes negativos temporários associados a esta fase, decorrem do processo construtivo, interferindo
na qualidade de vida das populações, ainda que estas se encontrem muito dispersas pelo território afetado.
B.2 Fase de exploração
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O aumento da empregabilidade direta associada ao trabalho agrícola entende-se como um impacte
positivo, direto, cuja magnitude dependerá das opções de recurso a mão-de-obra ou investimento em
maquinaria.
O projeto permitirá a alteração do sistema agrícola (contrariando as tendências de extensificação), o
progressivo abandono dos sistemas de sequeiro e a distribuição das culturas agrícolas ao longo do ano,
produzindo efeitos diretos da produtividade agrícola, efeito que se considera permanente e muito
significativo.
O uso futuro de Fontes Renováveis de Energia (p.ex. painéis fotovoltaicos junto das centrais e nos
edifícios) para produção de energia elétrica e redução dos consumos de energia contribuirá como impacte
positivo para o projeto e para atingir os objetivos estratégicos regionais e nacionais referentes à eficiência
energética, economia verde, sustentabilidade e alterações climáticas.
Na fase de exploração do projeto ao recorrer-se a fornecimento de serviços locais e regionais, será
induzido a um impacte positivo de relevante magnitude regional.
Do ponto de vista da componente dos “Blocos de Rega” devem neste fator ser consideradas duas
abordagens relevantes quer do ponto de vista estratégico quer de novos impactes expectáveis,
respetivamente no que se refere à “Economia Circular” e aos “Impactes Sócio-ecológicos”.
B.2.1 Economia Circular
Considera-se que para atingir os objetivos preconizados no âmbito de uma política de EC (p.e. tecnologias
de produto, de serviço, de utilização) aplicada ao sector agrícola em articulação com outros os sectores
presentes na Região considera-se que deveriam ser envolvidos os seguintes agentes:
•

Beneficiários;

•

Agentes Económicos;

•

Entidade Gestora.

No âmbito dos projetos desenvolvidos pela EDIA no âmbito da EC, refira-se em particular o Projeto “URSA”
desenvolvido em parceria com o ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade projeto que visa a criação de um
conjunto de unidades de recolha, tratamento e transformação de subprodutos agrícolas em fertilizante para
aplicação no solo, e que tem por objetivo devolver ao solo os nutrientes que são retirados através da
agricultura, reduzindo assim as necessidades de adubação e aumentando a rentabilidade das culturas,
potenciando a melhoria do solo e das suas funções filtradoras, contribuindo para uma melhoria da
qualidade da água no território abrangido pelo EFMA
Com este(s) projetos, a Entidade Gestora pretende ir além do fornecimento de água aos agricultores de
Alqueva, reforçando o seu contributo efetivo no apoio ao sector agrícola, na promoção do uso eficiente de
recursos e na proteção do solo e da água, pilares basilares do EFMA, contribuindo para acelerar a transição
do setor agrícola para a Economia Circular, reduzindo a pegada de carbono, e a pegada hídrica,
contribuindo ainda para a redução do consumo de materiais primários (ex: fertilizantes sintéticos,
pesticidas, uso de água na agricultura, eletricidade não renovável, combustíveis, etc.) relativamente aos
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níveis atuais.
Assim, e no sentido de uma atuação integrada entre os projetos da EC, o projeto em avaliação e os
beneficiários, agentes económicos e entidade gestora (EDIA), considera-se que deverá esta última a
divulgar/promover e identificar o grau de envolvimento das partes envolvidas.
B.2.2 Impactes Sócio-ecológicos
Face à situação de referência e aos intervenientes diretos (EDIA, proprietários/beneficiários/regantes e
trabalhadores) e indiretos (população, utilizadores precários e agentes económicos) cuja ação pode
potencialmente induzir a impactes sócio-ecológicos com significância pode ir de significativo a muito
significativos na fase de exploração, considera-se ser oportuno salientar:
•

Impactes Diretos
a) proprietários/beneficiários/regantes – sobre estes recaem restrições/condições por via do
cumprimento de medidas minimização e compensação, de planos, programas e ações decorrentes
da identificação dos impactes expectáveis resultantes das suas ações. Estes intervenientes diretos
na área do projeto deverão obrigatoriamente ter conhecimento das mesmas com a comunicação
efetuada pela entidade gestora (o proponente EDIA).
Caso os intervenientes acima mencionados não cumpram o preconizado, haverá uma elevada
incerteza quanto à garantia do cumprimento das medidas de mitigação e do cumprimento dos
valores de referência relativos a cada plano de monitorização.
b) Trabalhadores
Para esta fase e se na fase de exploração do projeto se proceder às seguintes ações:
•

Concretização de um conjunto de ações de divulgação e de formação aos agricultores
beneficiários, e trabalhadores que devem contemplar, para além de outros temas que venham
a ser considerados convenientes:
─

Impactes ambientais decorrentes da atividade agrícola e medidas a adotar para os
minimizar/evitar;

─

Importância dos recursos hídricos existentes na área em estudo, nomeadamente a
melhor forma de os proteger;

•

─

Ações de promoção da qualidade paisagística;

─

Técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio;

─

Aplicação de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes;

─

Proteção/produção integrada e agricultura biológica;

─

Importância e operacionalização da manutenção das galerias ripícolas;

─

Limpeza das linhas de água afetas à rede de drenagem;

─

Outras matérias aplicáveis.

Publicação pela entidade gestora de um boletim com periodicidade anual a distribuir, no início
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da campanha de rega por todos os agricultores beneficiários do Bloco de Rega e outras
entidades com comprovada relevância no tecido administrativo e económico local (juntas de
freguesia, empresas prestadoras de serviços agrícolas, escolas, etc). Esse boletim deve, sem
prejuízo de outras funções que lhe sejam futuramente atribuídas, conter informação acerca
dos resultados das monitorizações efetuadas. Caso os resultados indiquem a existência de
problemas nos solos e/ou na qualidade da água, essas situações serão obrigatoriamente
divulgadas, assim como as medidas de minimização a adotar.
•

Implementação de um Plano de Vigilância e Fiscalização, ou equivalente que permita à
entidade gestora garantir que os agentes envolvidos, na fase de construção e os beneficiários
na fase de exploração dão cumprimento às medidas de preservação dos valores naturais em
presença e a salvaguardar.

•

Apresentação do Plano de Formação sobre as boas práticas agrícolas.

Os impactes negativos expectáveis enumerados poderão ser significativamente minimizados
através da adoção das medidas constantes deste parecer.
•

Impactes Indiretos
a) População residente/ flutuante versus trabalhadores contratados – Antecipa-se que sejam gerados
novos impactes sociais ainda não identificados e que, quer da pela sua presumível significância
quer pela necessidade de geração de mecanismos a atuação, deverão ser objeto de
acompanhamento especialmente atento e cuidado. Enunciam-se alguns dos fenómenos
expectáveis:
•

introdução de novos quadros sociais, étnicos, etários, geracionais, culturais, decorrente da
afluência de trabalhadores provenientes de origens diversas e muito distintas;

•

fenómeno de afluxo (e refluxo) sazonal em contingentes significativos de mão-de-obra não
especializada (ou pouco especializada) que pode gerar desequilíbrios elementares
(demográficos, culturais e etários, nomeadamente);

•

potenciais conflitos com população residente decorrente da interação de complexos culturais
que podem ser acentuadamente diferenciados;

•

presença de mão-de-obra mal remunerada, muito dependente de “intermediários” e sujeita a
mecanismos de coação e exploração informal de complexidade e impacto variáveis;

•

inexistência de estruturas e estratégias de acolhimento e inserção social.

b) Agentes económicos - decorrentes do cenário acima referido também e de forma indireta poderá
haver na fase de exploração uma potenciação dos impactes positivos de elevada significância no
que se refere aos seguintes aspetos:
•

oportunidades de emprego;
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•

incentivo à especialização e à formação académica e profissional complementar para
ocupação dos lugares de coordenação de mão de obra, de processos e de gestão de negócios
associados;

•

oportunidades de realização de negócios associados não só à atividade económica principal
(agricultura, pecuária e atividades comerciais e de prestação de serviços a montante a
jusante) como também de negócios complementares, associados à presença de mão-de-obra
numerosa (alojamento, alimentação, vestuário, lazer);

•

possibilidade de geração negócios de “empreendedorismo” social;

•

desenvolvimento de serviços de cariz social de apoio a imigrantes.

Ponderados os impactes negativos e positivos diretos e indiretos a ocorrerem na fase de exploração do
“Bloco de Rega” da relação entre a componente social e ecológica, pode-se desde identificar os
seguintes impactes sócio-ecológicos:
•

simplificação e homogeneização da paisagem;

•

degradação dos serviços ecossistémicos, com a consequente diminuição dos benefícios para a
população;

•

perda de biodiversidade e potencial conflito com estratégias nacionais e internacionais no âmbito
da conservação da natureza;

•

impactes sobre a estrutura do solo e sua aptidão agrícola e a gestão e qualidade dos recursos
hídricos;

•

gestão do solo (e demais recursos e património) na perspetiva da realização económica e
concomitante na arbitrariedade e discricionariedade das opções de gestão corrente, potenciadas
por se estar a gerir património arrendado (nos casos de exploração pelo arrendamento por longos
períodos de tempo) ;

•

perda de potencialidade turística do território pela criação de paisagens de especificidade e
carácter irrelevante e indistinto;

•

conflitos com o interesse patrimonial (incluindo património cultural);

•

aumento dos riscos associados aos impactes que se perspetivam relativamente à iniquidade e
injustiça social e territorial, e impactes na identidade cultural;

•

potenciação de fenómenos associados a alterações climáticas e possibilidades de ocorrência de
quadros de escassez de recursos não ponderados face às expectativas criadas/investimentos
realizados;

•

possibilidade de ocorrência de impactes na saúde pública (por exemplo pela aplicação de
fitofármacos em locais contíguos a povoações, estabelecimentos de serviço público e privado).

Pelo exposto, no que concerne à Economia Circular considera-se que relativamente à tipologia de projeto
em avaliação deve a entidade gestora (EDIA) concertar o mesmo com o projeto URSA já aprovado, e
também com outros projetos no âmbito da Economia Circular, devendo para tal desenvolver um programa

AIA 2976 | Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega
Parecer da Comissão de Avaliação

81

de comunicação, divulgação e identificação do tipo e grau de envolvimento dos diferentes agentes
intervenientes no território afeto ao EFMA.
No que se refere aos impactes sócio-ecológicos e no sentido de mitigar os mesmos deverão ser entregues
os elementos indicados nos “Elementos a Entregar”, bem como implementadas as “Medidas de
Minimização/compensação” constantes no presente parecer.
B.3 Fase da desativação
A fase de desativação irá traduzir-se num impacte negativo de elevada magnitude atendendo à redução
da mão-de-obra, da perda do valor económico e da competitividade face ao abandono de terras. A
reposição da qualidade ambiental concorre para a maximização do uso potencial posterior dos terrenos
para outras atividades económicas e resultará num impacto negativo relevante e significativo.
C. Medidas de minimização
Considera-se que as medidas de minimização propostas são as adequadas de modo a minimizar os
impactes gerados pela implementação do projeto na fase de construção, devendo a Cartografia relativa
aos “Estaleiros, Áreas de Empréstimo e Depósito de Inertes – Áreas Condicionadas e Áreas Preferenciais”,
integrar o SGA apresentado.
Devendo ainda constar no mesmo:
•

os estaleiros deverão localizar-se o mais próximo possível das frentes de obra, de modo a reduzir as
áreas afetadas pelas deslocações entre o estaleiro e a frente de obra, com consequente minimização
das deslocações de veículos, bem como as emissões difusas de partículas em caminhos com
pavimento de terra batida.

•

o alojamento temporário dos trabalhadores deverá garantir as normas legais de segurança e higiene
no trabalho em condições de salubridade e qualidade.

•

Devem ser respeitadas as servidões das estradas e caminhos municipais, rede rodoviária principal e
rede ferroviária devendo manter-se, durante a obra, a articulação e comunicação com as entidades
competentes.

•

atender a eventuais queixas dos moradores locais, de modo a tentar resolver, com a maior
brevidadade possível, situações de incomodidade relacionadas com a obra.

•

o empreiteiro deve estabelecer um programa de informação à população sobre o projeto.

•

comunicar às populações afetadas e interessadas, previamente ao início da obra, os objetivos e áreas
de intervenção, bem como todas as alterações e prazos previstos para os caminhos e estradas nos
quais a circulação surja afetada pelas obras, garantindo a sinalização de todas as restrições de
tráfego.

D. Alterações climáticas
No âmbito da solicitação efetuada ao proponente no referente à questão: “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”, foi
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esclarecido (no Aditamento ao EIA) que, 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.
Ainda de acordo com informação expressa no EIA, o projeto ao proporcionar a adoção de práticas agrícolas
e técnicas adequadas a um correto uso do solo, levará a que o aumento da matéria orgânica no solo,
decorrente da regeneração do solo e das culturas a estabelecer, como sejam as pastagens permanentes,
funcione como sumidouro de carbono, permitindo este aumento da absorção do dióxido de carbono
diminuir os gases de efeito de estufa na atmosfera e, referindo o caso do projeto do circuito hidráulico de
Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega como um contributo adicional, no âmbito do EFMA, para o
esforço de adaptação às alterações climáticas.
De acordo com informação expressa no EIA, os resultados obtidos através dos estudos realizados, em
particular para os sistemas de regadio no Alentejo (J.L. Teixeira, J. Rolim et al., 2014) mostram que os
impactes das alterações climáticas nas necessidades de rega das culturas apresentam um considerável
nível de incerteza, o qual resulta dos diferentes modelos climáticos e cenários considerados. Por outro
lado, verifica-se que os resultados são muito dependentes das medidas de adaptação consideradas. (...)
para manter os atuais níveis de produção, haverá um aumento da procura de água para rega. É de referir
que alguns estudos realizados para Portugal (Cunha et al., 2002; Miranda et al., 2002; Mourato, 2009)
indicam, ainda, que os recursos hídricos se tornarão menos disponíveis no sul do país para os cenários
futuros de alteração climática.
As conclusões dos estudos realizados mostram, ainda, que as projeções dos modelos de clima para um
período futuro podem alterar drasticamente o desempenho dos sistemas. Assim, o aumento das
necessidades para rega poderá conduzir a uma redução das áreas regadas, mudanças no padrão de
culturas (para ajustar a procura de água às disponibilidade em recursos hídricos para rega) e a uma
redução na produção das culturas (devido ao stress hídrico, ou ao encurtamento do ciclo das culturas).
Em todos os casos, para os cenários de alteração climática estudados, refere o Aditamento ao EIA assistirse-á a uma redução na produtividade da água (kg/m3), devido ao aumento das necessidades de rega,
mesmo considerando que as produções das culturas se mantenham inalteradas, podendo-se concluir que
as alterações na produtividade agrícola, como consequência das mudanças climáticas, têm um efeito sobre
toda a economia.
Efetivamente, uma redução na produtividade implicará, também, uma redução dos outputs produzidos e,
consequentemente, um aumento do custo de produção. Da mesma forma, as mudanças na agricultura e
nos preços afetarão as decisões das famílias sobre o consumo.
Assim, do ponto de vista económico, as alterações climáticas levarão ao aumento da escassez de água
nas zonas mediterrâneas, à redução dos rendimentos agrícolas e ao reforço do novo paradigma do uso da
água baseado na racionalidade da sua utilização.
Em síntese, tendo em consideração o período histórico de referência (1961-1990), tem.se assistido ao
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aumento das temperaturas e da evapotranspiração e à diminuição dos valores das precipitações. Em
consequência, foram aumentando as necessidades hídricas e as necessidades úteis e globais de água
para rega.
Atendendo aos cenários de alteração climática estabelecidos, afigura-se que, de alguma forma, as
tendências observadas no passado recente se projetarão para o futuro próximo. Assim, espera-se para o
futuro um aumento das necessidades hídricas e de rega das culturas, embora nenhum dos cenários
climáticos se tenha revelado especialmente gravoso, sendo as necessidades globais de água para rega
na bacia do Guadiana, em particular, e no Alentejo em geral, determinadas mais pelos cenários agrícolas
do que pelo grau das alterações climáticas.
Segundo informação constante no EIA, atendendo a que o projeto do circuito hidráulico de Viana do
Alentejo contribuirá para a melhoria da eficiência de rega ao nível da área a beneficiar pelo respetivo bloco
de rega, mas também, no âmbito mais alargado do EFMA, para uma melhoria da eficiência na gestão das
massas de água (tanto superficiais, como subterrâneas), considera-se que o mesmo se enquadra nos
objetivos relativos ao reforço da segurança da disponibilidade de água e à gestão da procura, constantes
da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020, aprovada pela RCM n.º
56/2015, de 30 de julho de 2015).
A análise realizada no EIA, permite concluir que o projeto em avaliação possui potencial para reduzir, de
forma significativa, a vulnerabilidade aos impactes resultantes das alterações climáticas, constituindo, por
um lado, uma forma eficaz de mitigar os efeitos do processo em curso e, por outro de atrasar os efeitos
sensíveis desse mesmo processo, local e regionalmente atendendo ao âmbito mais alargado do EFMA.
D. Conclusão
O projeto permite alterar positivamente os sistemas agrícolas, com passagem dos sistemas tradicionais
para outros com maior produtividade agrícola, com base no regadio, que admitem o aumento do emprego,
ainda que dependendo de modelos/culturas que envolvam maior ou menor volume de mão de obra. A
criação de uma dinâmica de desenvolvimento da atividade agrícola irá gerar uma expetativa de diminuição
da tendência de decréscimo do desemprego agrícola.
6.8 Agrossistemas
A. Caracterização da situação de referência
A caracterização da situação de referência é desenvolvida ao nível da região, sub-região, do concelho e
ao nível da freguesia, sendo que a área de estudo é abrangida pela freguesia União das freguesias de
Nossa Srª Tourega e Nossa Srª Guadalupe no concelho de Évora, pelas freguesias de Aguiar, Alcáçovas
e Viana do Alentejo no concelho de Viana do Alentejo e pelas freguesias de Alvito e Vila Nova Baronia no
concelho de Alvito. Os três concelhos inserem-se na NUT II - Alentejo embora pertençam a sub-regiões
diferentes, ou seja enquanto Évora e Viana do Alentejo pertencem à NUT III – Alentejo Central, Alvito está
inserido na NUT III – Baixo Alentejo.
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Para a caracterização da situação de referência foram utilizados os dados disponibilizados pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE), bem como a informação recolhida no levantamento de campo e em
bibliografia da especialidade, nomeadamente o “Estudo de Avaliação do Impacte Socioeconómico da
Componente Agrícola do Alqueva” realizado pela AGRO.GES, datado de 2004.
Quanto à tipologia das explorações agrícolas a SAU média por exploração nas sub-regiões em estudo é
superior à média do Alentejo, com valores na ordem dos 68,6 ha (Alentejo Central) e 66,4 ha (Baixo
Alentejo). Nos concelhos de Évora, Viana do Alentejo e Alvito a SAU média por exploração é de 99,5 ha,
115,3 ha e 95,3 ha, respetivamente, ou seja valores superiores aos das sub-regiões e ao da região onde
se inserem. Ao nível das freguesias os valores variam entre um mínimo de 78,6 ha, em Viana do Alentejo
e um máximo de 311,4 ha, na U.F. de N. Sr.ª Tourega e N. Sr.ª Guadalupe.
O território em estudo pode ser assim caracterizado pelas explorações agrícolas de Superfície Agrícola
Útil de grande dimensão, sendo que ao nível das freguesias, a SAU média nunca é inferior a 78,6 ha.
Ao nível do bloco de rega, os valores da área média, por prédio, confirmam os dados do Recenseamento
Geral Agrícola de 2009 e indicam a existência de grande propriedade, sendo que a grande propriedade
(prédios com área superior a 25 ha) representam cerca de 95% da área do bloco de rega.
No que diz respeito à utilização das terras, de acordo com os dados do INE verifica-se que na região do
Alentejo a maior parte da SAU (56%) é ocupada por pastagens permanentes, seguida da terra arável
(32%). Ao nível das sub-regiões, o Alentejo Central acompanha esta tendência (65% pastagens
permanentes e 26% terra arável), mas, o mesmo, não se verifica no Baixo Alentejo onde a percentagem é
idêntica nos dois tipos de ocupação (43%). Nos concelhos de Évora, Viana do Alentejo e Alvito, a
percentagem de SAU ocupada por pastagens permanentes é de 65%, 78% e 75%, respetivamente, ou
seja, verifica-se uma tendência ainda mais acentuada para este tipo de ocupação cultural.
Relativamente às culturas temporárias, de acordo com os dados do INE, na maior parte dos terrenos
ocupados por estas culturas nos concelhos e freguesias em estudo, predominam as culturas forrageiras e
os cereais para grão. No que respeita às culturas permanentes, na reduzida área ocupada por este tipo de
culturas nos concelhos e freguesias em estudo, verifica-se que o olival é a cultura predominante,
representando 100% das culturas permanentes na freguesia de Aguiar, no concelho de Viana do Alentejo.
Ao nível do bloco de rega, a maior parte da zona de influência do aproveitamento é ocupada com culturas
anuais, em regime de sequeiro e regadio, as quais são maioritariamente forragens, prados e pastagens.
Este facto deve-se, em parte, ao facto da principal atividade na área do bloco de rega ser a agropecuária.
No que se refere ao olival existem duas áreas totalmente distintas:
•

Uma primeira área localizada mais a norte, no interior da zona dominada pela grande propriedade,
onde existe um olival super-intensivo. Este olival possui uma área de cerca de 377 ha, o que
representa cerca de 8% da área total do bloco de rega;

•

Uma segunda área localizada junto a Vila Nova da Baronia onde domina o olival tradicional, associado
frequentemente a prados e pastagens.
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Nas zonas de pequena e média propriedade, mais a sul, as hortícolas e os cereais têm reduzida expressão,
sendo igualmente a agropecuária a atividade dominante. Nesta área predominam as explorações com
caprinos e ovinos.
Relativamente à rega na região do Alentejo a proporção de explorações agrícolas com disponibilidade de
rega é de 28%, verificando-se valores ligeiramente inferiores nas sub-regiões do Alentejo Central (25,4%)
e do Baixo Alentejo (18,8%). Quanto aos concelhos em estudo, verifica-se que o concelho de Viana do
Alentejo é o concelho que apresenta maior percentagem de disponibilidade de rega, com cerca de 36,8%.
Em Évora este valor é de 27% e no Alvito é de 23,3%. Em todas as unidades territoriais verifica-se que a
maior parte das explorações com disponibilidade de rega se caracteriza pela rega individual, com destaque
para os concelhos de Évora (94,6%) e Alvito (98,4%). Na zona de influência do bloco de rega, as
infraestruturas de rega individual existentes consistem, sobretudo, em pequenos reservatórios/charcas e
barragens construídos pelos próprios agricultores. Foram identificadas 29 infraestruturas de
armazenamento de caráter privado.
Pode assim dizer-se que na área de intervenção do futuro Bloco de rega de Viana do Alentejo existe uma
importante atividade agrícola e o regadio já assume um papel importante, tanto nas culturas anuais
(cereais) e permanentes (olival), como nas culturas arvenses e agroindustriais, sendo que se contabilizam,
atualmente, na área de estudo cerca de 605 ha de área regada. Quanto aos métodos de rega, verifica-se
que cerca de 175 ha (4% da área a beneficiar) são regados através de rampas pivotantes, as quais estão
frequentemente ligadas à presença de prados/pastagens e cerca de 430 ha (9% da área a beneficiar) são
regados através do sistema gota-a-gota.
Quanto à pecuária de acordo com os dados do INE verifica-se que no Alentejo, o efetivo animal com um
maior número de explorações são as aves logo seguido dos ovinos. Nas sub-regiões a tendência é a
mesma, apesar dos ovinos terem um peso maior do que as aves. Ao nível dos concelhos em estudo os
efetivos com maior número de explorações são os ovinos. Em relação às freguesias em estudo, as
situações variam. Na U.F. N. Srª Tourega e N. Srª Guadalupe (Évora) predominam os bovinos e nas
restantes freguesias predominam os ovinos.
Em relação às máquinas agrícolas, de acordo com os dados do INE, verifica-se que em todas as unidades
territoriais em estudo, os tratores (de rodas e de rasto) são a principal máquina agrícola disponível nas
explorações. O número de tratores por exploração é muito equivalente em todas as unidades territoriais.
Nos concelhos em estudo, o número de tratores por exploração é de 0,9/exploração.
No que respeita à natureza jurídica do produtor, de acordo com os dados do INE, a maior parte das
explorações agrícolas nos concelhos em estudo estão associadas a produtores singulares autónomos. Ao
nível das freguesias e das sub-regiões verifica-se a mesma tendência, à exceção da U.F. N. Sr.ª Tourega
e N.Sr.ª Guadalupe, na qual o número de sociedades, ainda que seja menor do que o número de
produtores singulares, é bastante mais significativo do que nas restantes unidades territoriais em estudo.
Relativamente à percentagem de produtores singulares integralmente dedicados à atividade agrícola ao
nível concelhio esta percentagem é bastante superior, ao da região do Alentejo e sub-regiões do Alentejo
Central e Baixo Alentejo, principalmente ao nível dos concelhos de Viana do Alentejo (21,3%) e do Alvito
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(19%). No que concerne às freguesias destaca-se a freguesia U.F. N. Sr.ª Tourega e N.Sr.ª Guadalupe
(cerca de 28%) e as freguesias de Alcáçovas (27%) e Vila Nova de Baronia (28,1%).
No que respeita às idades dos agricultores os resultados do Recenseamento Geral Agrícola de 2009,
indicam que na região do Alentejo 51,8% dos produtores têm idade superior a 65 anos. Este valor é muito
semelhante no Alentejo Central, sendo ligeiramente inferior no Baixo Alentejo. Nos concelhos de Évora,
Viana do Alentejo e Alvito, a percentagem de produtores singulares com mais de 65 anos também é
elevada, com valores de 46,9%, 46,2% e 52,8% respetivamente. Ao nível das freguesias, Aguiar e Alvito
são as mais envelhecidas em termos de população agrícola, com proporções de 75,1% e 72,5% dos
produtores singulares, respetivamente, com mais de 55 anos.
No que concerne aos níveis de instrução dos produtores, de acordo com os dados do RGA (2009), a maior
parte dos agricultores dos concelhos em estudo possuem apenas o ensino Básico (entre 56,4% e 60,3%).
B. Identificação e Avaliação de Impactes
Em relação ao fator ambiental agrossistemas, os impactes negativos decorrerão maioritariamente na fase
de construção, associados aos trabalhos de abertura e fecho das valas para o enterramento das condutas,
instalação de estaleiros e depósitos de terras temporários e materiais sobrantes, e circulação de máquinas
e viaturas afetas à obra, com perda de rendimento nas explorações agrícolas, decorrente da
afetação/diminuição da área agrícola e da limitação da atividade de produção agropecuária, mas estes
danos serão pontuais localizados e reversíveis, pelo que se consideram impactes pouco significativos,
além de que os proprietários serão devidamente compensados através do regime legal das indemnizações
pelas culturas e benfeitorias eventualmente afetadas.
Na fase de exploração teremos como impacte negativo a constituição de uma faixa, na zona de
implantação das condutas, com restrições às culturas arbóreas e arbustivas, que embora seja permanente,
será pouco significativo tendo em conta a pequena área afetada e os benefícios que os agricultores virão
a ter pela implantação destas infraestruturas capazes de otimizar os sistemas de produção agrícola e
agropecuária dessas explorações.
Os impactes claramente positivos nos agrossistemas decorrerão essencialmente na fase de exploração,
com a beneficiação hídrica das propriedades, conferindo a possibilidade da reconversão das culturas de
sequeiro para regadio e deste modo uma intensificação da atividade agrícola, com aumento da
produtividade e da rentabilidade das explorações agrícolas, o que levará ao aumento da competitividade
das mesmas, à dinamização da economia agrícola local e regional, ao incremento do emprego agrícola e
noutros sectores e à mais-valia da propriedade rústica, uma vez que, pela disponibilidade de água haverá
um incremento do seu valor comercial, impactes estes que serão muito significativos.
Relativamente à produção animal, apesar da disponibilidade de água para rega não ter efeitos diretos na
produção animal, esta traduzir-se-á num impacte positivo na capacidade produtiva e rendimento nutricional
das pastagens existentes, ou seja a possibilidade de regar as pastagens tornará viável um aumento do
encabeçamento do gado aumentando a produtividade por animal com o consequente aumento da
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rentabilidade da atividade pecuária. Assim no campo da produção pecuária também são esperados
impactes positivos, diretos, permanentes e significativos na fase de exploração.
C. Conclusão
Da análise dos impactes do projeto sobre fator ambiental agrossistemas, conclui-se que na sua globalidade
se apresenta ambientalmente viável e sustentável, não tendo sido identificado nenhum impacte que, pela
sua gravidade, possa pôr em causa a sua realização. Por outro lado constata-se que os impactes
resultantes da implantação do projeto são maioritariamente positivos, na fase de exploração, e muito
significativos.
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6.9 Paisagem
A. Caracterização da situação de referência
A.1 Análise estrutural e funcional da paisagem
A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e
caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o
Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de
Cancela d'Abreu (2004), a área de estudo insere-se no Grande Grupo de Paisagem: R – Alentejo Central.
Dentro deste grande grupo Unidades de Paisagem, num nível inferior, insere-se na unidade (104) “Campos
Abertos de Évora” e na unidade (108) – “Terras de Viana – Alvito”.
Alentejo Central
A área de estudo integra-se maioritariamente no Grupo de Unidades de Paisagem do Alentejo Central.
Este grupo de unidades de paisagem é, de uma forma geral, predominantemente plano, suavemente
ondulado, ou até pontualmente acidentado. De horizontes baixos e amplos, destacam-se na paisagem as
marcações de linhas de água, as quais sobressaem devido à sua linearidade e verticalidade em grande
contraste com a envolvente.
Os usos associados são extensivos, dominando a grande propriedade. Montados, pastagens naturais,
vinhas, eucaliptais, produção de cereais (em fase de substituição por pastagens ou forragens), são alguns
dos usos que predominam na malha paisagística desta unidade.
O povoamento mantém ainda algumas características tradicionais, muitas vezes associado a “montes”. No
entanto, regista-se hoje maior desenvolvimento dos centros urbanos, com crescimento das periferias.
Unidade de Paisagem 104 - Campos Abertos de Évora
Na zona mais a norte da área de estudo, caracteriza-se por ser uma unidade bastante homogénea, aberta
e plana, ou muito suavemente ondulada, quase totalmente ocupada por pastagens e sistemas arvenses
de sequeiro, sendo a vegetação arbórea muito rarefeita ou mesmo inexistente em extensas superfícies.
Nesta zona, a maior parte das linhas de água é quase impercetível, reduzindo-se a simples valas de
drenagem, embora se encontrem algumas galerias ripícolas bem desenvolvidas em alguns troços, sendo
de destacar na Área de Estudo, a galeria ripícola associada ao rio Xarrama. A par das galerias ripícolas,
alguns alinhamentos de árvores ao longo de estradas e caminhos (normalmente eucaliptos), assim como
a presença pontual de maciços de eucaliptos (para o abrigo de gado), surgem como exceção, contrastando
com a extensa planura revestida por vegetação herbácea.
Também em contraste com a planura característica desta sub-unidade de paisagem, os “montes”, alguns
de grandes dimensões e normalmente localizados em situações dominantes. Grande parte destes montes
encontra-se abandonados ou degradados, enquanto outros têm vindo a ser recuperados para novas
funcionalidades.
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Os restos de estepe cerealífera que ainda subsistem nesta envolvente sul de Évora não são comparáveis
com o significado das suas ocorrências no Baixo Alentejo, contudo trata-se de um bom exemplo de
paisagem do tipo estepário, o que favorece a presença de habitats de espécies com elevado estatuto de
proteção, nomeadamente aves estepárias.
Unidade de Paisagem 108 - Terras de Viana – Alvito
Nesta Unidade de Paisagem o montado de azinho, no geral denso e sobre um relevo relativamente
ondulado, bastante variado, é o aspeto que mais distingue esta unidade da anterior, aberta e mais plana.
Ainda que seja claro o domínio do montado, encontram-se zonas nitidamente mais planas em que a
vegetação arbórea é rara ou surge muito dispersa em sistemas arvenses ou pastagens de sequeiro. Nas
áreas de relevo mais vincado, os montados adensam-se e, por vezes, os matos dominam sobre as árvores.
Estes montados encontram-se, por vezes associados a explorações de onde se destacam alguns “montes”
e estruturas de apoio às atividades agrícolas.
A sul, na zona de Alvito, a paisagem é mais diversificada, encontrando-se um mosaico cultural de malha
mais reduzida que na generalidade da unidade, em que o olival e a vinha têm forte presença num terreno
ondulado.
Este mosaico é claramente dominante na envolvente das povoações, mas estende-se por uma área
considerável, intercalado com montados nas zonas mais afastadas.
Também junto a Viana do Alentejo se verifica a ocorrência de pequena propriedade, sobre solos calcários
de boa fertilidade, no geral com olivais muito velhos associados a culturas arvenses (também hortícolas
em áreas mais próximas da vila).
O povoamento centra-se nas vilas, nas aldeias e nos montes. Como elemento singular, destaca-se a Serra
de Viana que, embora com altura modesta (ponto mais alto com cerca de 370 m), se destaca da sua
envolvente e constitui uma situação particular, também devido a uma diferenciação climática (precipitações
mais elevadas) e litológica (calcários).
A vila de Viana do Alentejo, com um património interessante e dominando visualmente a paisagem
envolvente, localiza-se na base da encosta norte, rodeada por olivais centenários e por uma franja de bons
solos agrícolas.
Também nesta unidade o rio Xarrama apresenta uma galeria ripícola bem desenvolvida, nalguns troços,
permitindo a nidificação de diversas aves.
Por estarem incluídas nesta unidade situações mais fechadas (montados) e outras mais amplas (campos
abertos ou zonas de encostas e cabeços fisiograficamente bem salientes, albufeira do Alvito), são variáveis
as sensações suscitadas por estas paisagens.
À semelhança com o que se passa no Alentejo, fora dos perímetros de rega do EFMA, embora aqui
adoçadas pelo domínio dos montados, são muito significativas as diferenças entre os períodos
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húmidos/frios e secos/quentes do ano – a luz, a transparência da atmosfera, a presença de tons de verde,
castanhos ou sépia na vegetação, ou solo mobilizado, a floração na primavera, etc..
Na presente análise, e para uma melhor compreensão da forma como se organiza e estrutura a paisagem
a um nível mais local, foi realizada a divisão espacial da paisagem em sub-unidades. Estas sub-unidades
apresentam uma maior homogeneidade quer do ponto de vista das características visuais, quer do ponto
de vista de resposta a possíveis perturbações externas.
Na diferenciação das SUP consideraram-se como elementos mais estruturantes, a morfologia/topografia e
a ocupação atual do solo. As sub-unidades individualizadas (SUP) são:
• SUP1 – Culturas Anuais
Esta sub-unidade de paisagem, predominante na Área em Estudo caracteriza-se pelo relevo aplanado a
ligeiramente ondulado e por uma estrutura visual aberta, geralmente de grandes propriedades, onde a
vegetação arbórea é reduzida. A ocupação cultural caracteriza-se pelas culturas anuais, em regime de
sequeiro e de regadio, as quais são constituídas maioritariamente por forragens, prados e pastagens.
A agro-pecuária, principal atividade existente na área do bloco de rega, é marcante nesta paisagem.
Ocorrem, ainda, áreas regadas de prados/pastagens que constituem elementos adicionais de diversidade
e, consequentemente, de valorização da paisagem, quer pelas diferentes culturas, quer pela variabilidade
cromática que confere ao espaço nos períodos secos, em áreas dominadas por culturas anuais de
sequeiro.
A maior parte do projeto desenvolve-se sobre esta unidade de paisagem.
• SUP2 – Olivais de Regadio
Esta Sub-Unidade de Paisagem corresponde a uma área com cerca de 377 ha, no interior da zona norte
do Bloco, dominada pelas grandes propriedades, onde se verifica a ocupação cultural por olival intensivo.
Tal como na área envolvente ao olival, o relevo é aplanado e apresenta uma estrutura visual aberta, de
horizontes amplos. A continuidade e o alinhamento das oliveiras conferem particular textura à paisagem,
não sendo particularmente acentuadas as alterações cromáticas verificadas ao longo do ano nesta
paisagem.
• SUP3 – Culturas Permanentes
Com reduzida expressão na Área de Estudo, corresponde a uma paisagem mais fechada, que ocorre nas
zonas onde predomina a pequena e média propriedade, essencialmente na zona mais a sul do Bloco, junto
a Vila Nova da Baronia. O relevo apresenta-se suavemente ondulado, pontualmente mais acidentado, com
estrutura visual variada, alternando horizontes fechados e abertos. Nesta Sub-Unidade, destaca-se o olival
tradicional, que alterna com a atividade agro-pecuária (explorações com caprinos e ovinos). São também
visíveis, alguns pomares e vinhas.
• SUP4 – Montado
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Unidade de paisagem caracterizada por um relevo relativamente ondulado, com predomínio de montados
com povoamentos de sobro e azinho com densidades variadas. Verificam-se diversas manchas dispersas
por toda a área de estudo.
• SUP5 – Galerias Ripícolas
Esta Sub-Unidade de Paisagem inclui as linhas de água com vegetação ripícola, que constituem
importantes elementos de diversidade e de estruturação da paisagem, particularmente por se tratar de
áreas agrícolas no meio das quais as galerias ripícolas marcam a diferença em termos visuais, quer pelo
carácter diferenciado da vegetação arbustiva e herbácea, quer pelo porte alto das árvores que
acompanham as linhas de água.
As linhas de água, marginadas por vegetação ripícola com densidade considerável, determinam a
compartimentação da paisagem, para além de introduzirem, um valor acrescido na paisagem onde se
inserem, pela efetiva diversidade e efeito de corte na relativa monotonia da peneplanície e contribuindo
como uma mais-valia para o enriquecimento estético da paisagem.
A Área de Estudo possui dois cursos de água com alguma relevância para esta Sub-Unidade: o rio Xarrama
e a ribeira das Soberanas.
• SUP6 – Áreas Artificializadas
Esta unidade inclui todas as situações em que se destaca a artificialização da paisagem natural ou agrícola,
integrando os aglomerados urbanos, os montes e as restantes áreas artificializadas / construídas presentes
na Área de Estudo. Estas áreas destacam-se da paisagem envolvente predominantemente agrícola.
Destaca-se a povoação de Vila Nova de Baronia, aglomerado populacional onde é evidente o casario
caiado arrumado ao longo de ruas geometricamente alinhadas. As restantes áreas sociais são montes
isolados, de cariz rural muito vincado, sendo aqui também evidente o casario caiado.
A.2 Análise visual da paisagem
A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros:
Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. Estes foram avaliados para uma faixa de 2km
em redor das componentes do Projeto. No que respeita a esta análise, a Área de Estudo, de acordo com
a cartografia, define-se da seguinte forma:
A.2.1 Qualidade visual da paisagem
Genericamente é um território que tende para um predomínio de ocorrência de áreas com Qualidade Visual
“Média”, função da presença de uma matriz agrícola. Pontualmente ocorrem áreas de “Baixa”.
Em relação à classe “Elevada”, a expressão é ainda relevante no interior da Área de Estudo, quer em termos de
dimensão quer em termos de continuidade física/territorial. Na parte Sul da Área de Estudo esta classe é quase
dominante. As componentes do Projeto – rede principal e secundária - inserem-se na classe de Qualidade Visual
“Média”.
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O reservatório de São Miguel, a Estação de Filtração e a Câmara de Válvulas inserem-se na classe de Qualidade
Visual “Elevada”.
No que se refere à Estação Elevatória de Viana, a mesma insere-se em área com Qualidade Visual “Média” e
parcialmente na classe de “Elevada”.
A.2.2 Capacidade de Absorção Visual
A Área de Estudo, de acordo com a cartografia apresentada, tende maioritariamente para apresentar Capacidade
de Absorção Visual “Média”. Pontualmente ocorrem áreas com Capacidade de Absorção Visual “Elevada”.
As componentes do Projeto – rede principal e secundária - inserem-se na classe de Capacidade de Absorção
Visual “Média”. No caso do reservatório de São Miguel, Estação de Filtração, Câmara de Válvulas, e da Estação
Elevatória de Viana inserem-se em área com Capacidade de Absorção Visual “Média”.
A.2.3 Sensibilidade Visual
O território em análise, e definido pela Área de Estudo, caracteriza-se, quanto a este parâmetro, como
apresentando Sensibilidade Visual “Média” a “Baixa”, de acordo com a carta apresentada.
As componentes do Projeto – rede principal e secundária - inserem-se na classe de Sensibilidade Visual “Média”,
pontualmente “Baixa”. As componentes Estação de Filtração, Câmara de Válvulas e Estação Elevatória de Viana
inserem-se em área com Sensibilidade Visual “Baixa”. O Reservatório de São Miguel, sobrepõe-se a área de
“Baixa” e “Média”.
B. Identificação e avaliação de impactes
A implantação de estruturas e de infraestruturas artificiais gera necessariamente a ocorrência de impactes
negativos na paisagem. Na fase de construção, decorrem num primeiro momento da mera presença de
maquinaria. Num segundo momento, mas quase em simultâneo, as acções por elas desempenhadas desflorestação, desmatação, decapagem, escavação e aterro - vão-se traduzindo em alterações do padrão
do uso do solo e da topografia, passando a ser estas que progressivamente assumem maior impacte a par
da introdução das componentes do Projeto. Progressivamente, as referidas acções e transformações, vãose também traduzindo em, ou constituindo, como impactes visuais. As alterações, embora gerados durante
a Fase de Construção, permanecem, no caso de algumas componentes do projeto, durante a Fase de
Exploração. Os impactes identificados são:
B.1 Fase de construção
Durante esta fase ocorrerão impactes negativos de carácter temporário a permanente, cuja magnitude de
ocorrência, temporal e espacialmente, dependem da intensidade da acção, ou seja, do grau de
desorganização do espaço, gerador de descontinuidade funcional, bem como do grau de visibilidade para
a área de intervenção. Assim, os impactes identificados são os que de seguida se referem.
B.1.1 Impactes de natureza estrutural e funcional
São impactes associados, neste caso, fundamentalmente à destruição da vegetação existente e às alterações
de topografia. A construção do Reservatório de São Miguel e das componentes que lhe estão diretamente
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associadas - Caminho CA2, Conduta Adutora Principal DN 1400, Estação de Filtragem, Caminho CA1, Vala de
Descarga do Reservatório e Conduta Elevatória DN 1100 – constituem a situação mais grave em termos de
impactes, quer ao nível da alteração da morfologia quer ao nível do abate de elementos de porte arbóreo –
azinheiras e sobreiros. No caso do Reservatório de São Miguel a sua implantação no terreno determina não só
a existência de um aterro máximo de 8,5 m acima da cota do terreno (de um modo geral, cerca de 5,5 m), como
determina o abate de azinheiras. Neste sentido o impacte negativo tenderá para significativo.
Os impactes classificam-se como:
•

Remoção do coberto vegetal herbáceo e arbustivo – desmatação
Impacte negativo, directo, certo, local, temporário a permanente, reversível (condutas e rede de
rega primária e secundária) a irreversível (Reservatório de São Miguel, acessos CA1 e CA2, vala
de descarga e estação de filtragem), magnitude reduzida e pouco significativo.

•

Remoção do coberto vegetal arbóreo – desflorestação
Impacte negativo, directo, certo, local, permanente, irreversível (Reservatório de São Miguel,
Caminho CA2, Rede de rega primária e secundária, Conduta Adutora Principal DN 1400, Estação
de Filtragem, Caminho CA1, Vala de Descarga do Reservatório e Conduta Elevatória DN 1100)
magnitude reduzida e pouco significativo a significativo (Reservatório de São Miguel).

•

Alteração da morfologia
Impacte negativo, certo, local, temporário a permanente, reversível (condutas e rede de rega
primária e secundária) a irreversível (Reservatório de São Miguel, Caminho CA2, Estação de
Filtragem, Caminho CA1, Vala de Descarga do Reservatório), magnitude reduzida a média e pouco
significativo (condutas e rede de rega primária e secundária) a significativo (Reservatório de São
Miguel e componentes associadas).

B.1.2 Impactes de natureza visual
Os impactes de natureza visual sentir-se-ão nas imediações das áreas que serão objeto de intervenção,
sendo que não terão projeção significativa sobre a Área de Estudo. Contudo, as obras de construção do
Reservatório de São Miguel e respetivas componentes, face à localização, numa elevação, tenderão a ter
uma projeção mais significativa sobre parte da Área de Estudo. Neste caso, a projeção dos impactes
visuais negativos far-se-á fundamentalmente, e em relação à sua localização, sobre cerca de 180º, desde
Norte-Oeste-Sul. Os impactes visuais decorrerão da afetação de um espaço com cerca de 4ha, que
implicará a presença de máquinas, abate de azinheiras, ações de escavação e transporte de terra e
materiais.
No caso da rede de rega – principal e secundária – embora, pela sua extensão, em grande parte da Área
de Estudo, as obras serão percecionadas, mas é na envolvente local mais próxima, onde o impacte será
mais relevante, não só pela proximidade mas por incidir, fisicamente e visualmente, sobre áreas por vezes
com qualidade visual “Elevada”. Dado que as intervenções decorrem pontualmente e em extensões
relativamente pequenas, a par da perturbação se fazer praticamente ao nível do solo, o impacte visual da
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construção, da rede de rega primária e secundária, será negativo mas não se considera que o mesmo se
possa configurar como significativo, podendo no entanto sê-lo, mas pontualmente, junto às vias e nas
situações de afetação das linhas de água.
No que se refere a impactes visuais durante a Fase de Construção destacam-se:
•

Desordem visual
Decorrente das diversas ações que terão lugar na área de intervenção, podendo as mesmas
ocorrer em simultâneo, ou seja sobrepor-se temporalmente e espacialmente. Presença em obra
de um conjunto dos elementos fixos e móveis, necessários ao desenvolvimento da mesma:
circulação de veículos e de outra maquinaria pesada, envolvidos no transporte de equipamento e
materiais assim como na escavação do terreno. No seu conjunto contribuem temporariamente para
a perda de qualidade cénica do local.
- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida a média
magnitude e pouco significativo (rede de rega – principal e secundária) a significativo (Reservatório
de São Miguel e suas componentes - Caminho CA2, Estação de Filtragem, Caminho CA1 e Vala
de Descarga do Reservatório).

•

Diminuição da visibilidade
Devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante das ações de escavação e aterro.
- Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, magnitude reduzida e pouco significativo.

B.2 Fase de exploração
Durante esta fase, os impactes são de natureza visual, e decorrem, fundamentalmente, do carácter visual
intrusivo e permanente das componentes que se encontram visíveis e que têm alguma expressão, como
são os casos do Reservatório de São Miguel, da Estação de Filtração, da Câmara de Válvulas, da Estação
Elevatória de Viana e dos acessos Caminhos CA1 e CA2. A implementação do Projeto de Integração
Paisagística pode, neste caso, minimizar os impactes visuais decorrentes da alteração da morfologia, abate
de azinheiras e da presença do edificado e do reservatório.
- Impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local, reduzida magnitude e pouco
significativo.
B.3 Fase de desativação
Esta fase corresponderá fundamentalmente à remoção das condutas que fazem parte do sistema do
circuito hidráulico em avaliação. Para tal será necessário proceder à abertura de valas a par da remoção
e transporte de todos materiais utilizados.
Serão de prever impactes semelhantes aos da Fase de Construção, que resultarão fundamentalmente da
perturbação causada pela circulação de máquinas e reposição do relevo no caso do Reservatório de São
Miguel.
B.4 Impactes cumulativos
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Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença na Área de Estudo de outros
Projetos, de igual ou de diferente tipologia, ou outras perturbações que contribuam para a alteração
estrutural, funcional e perda de qualidade visual da Paisagem.
Na Fase de Construção e na Fase de Exploração, será a própria presença conjunta das diversas
componentes do Projeto em avaliação, na Área de Estudo, que representará um impacte cumulativo que
se pode considerar como tendendo para significativo. Neste cenário, consideram-se ser as intervenções
previstas realizar na extensão compreendida entre o Reservatório de São Miguel e o de Baronia (existente)
que, entre si, representarão um impacte negativo cumulativo mais significativo. Na extensão atrás referida
serão abertos dois acessos CA1 e CA2 e serão construídos o Reservatório de São Miguel, a Estação de
Filtração, a Câmara de Válvulas, a Estação Elevatória de Viana que terão um efeito sinergético negativo
entre si.
No que se refere a outros projetos de igual tipologia destaca-se, a Sul, o Projeto Perímetro de Rega do
Vale do Gaio, existente, no âmbito do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, que determinará,
durante a Fase de Exploração um impacte negativo cumulativo sobre a Área de Estudo.
Neste contexto, a entrada em exploração do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e do respetivo Bloco
de Rega, constituir-se-á como um contributo adicional para a alteração da Paisagem, de resto já muito
patente em diversos dos Blocos de Rega do EFMA atualmente em exploração.
Essa alteração advém fundamentalmente da conversão do uso/padrão do solo com substituição de culturas
de sequeiro por áreas de regadio cuja expressão poderá ser distinta, quer nas espécies vegetais quer no
espaçamento entre elas, ou seja, de uma situação de culturas extensivas poderá passar-se para uma
situação intensiva, variando inclusive a expressão da altura das culturas. Consequentemente pode ocorrer
uma alteração, estrutural e visual, significativa do padrão cultural da Paisagem com redução da
diversidade, contraste visual e leitura da paisagem.
O contraste visual numa paisagem regada é ainda menor que numa paisagem de sequeiro, uma vez que
numa paisagem de sequeiro é possível “ler” e distinguir visualmente as variações sazonais, ao passo que
numa paisagem regada há uma maior constância estrutural e até cromática ao longo do ano.
Esta alteração será tanto mais negativa quanto os beneficiários nos diversos perímetros optem por explorar
culturas semelhantes, conduzindo a uma maior homogeneidade da paisagem. A introdução de novas áreas
regadas com recurso a pivots implica um novo desenho numa paisagem. Esse desenho prende-se com a
junção de parcelas agrícolas e com a definição de “círculos” de culturas regadas descritos pelos próprios
pivots, atribuindo um cariz menos natural (apesar de tudo as culturas de sequeiro transmitem um aspeto
mais naturalizado) associado às formas geométricas agora definidas.
De tipologia diferente, podem ainda, referir-se as linhas de distribuição elétricas de 150 kV, 60 kV e 30 kV,
existentes. A linha de 60 kV desenvolve-se de sudoeste para norte, no sentido Alfundão-Alvito-Évora,
passando a oeste de Alvito e a este de Viana do Alentejo e Aguiar. Esta linha corta o bloco de rega
projetado apenas na pequena mancha de rega mais a sul, a oeste de Alvito. A linha de 150 kV tem um
traçado praticamente paralelo à linha de distribuição de 60 kV. A área do perímetro de rega é atravessada
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por uma rede ramificada de 30 kV, sobretudo juntos aos principais eixos rodoviários. No que diz respeito
aos postos de transformação, na área de intervenção deste bloco existem cerca 40 equipamentos desta
natureza.
Um aspeto determinante na construção da Paisagem é o suporte físico desta, considerando-se que a
topografia e os solos presentes na área de estudo, asseguram, em conjunto, o suporte físico determinante
para a construção de um modelo de paisagem. Tomados isoladamente, o solo e a topografia condicionam
fortemente a ocupação do solo e as práticas agrícolas adotadas. As especificidades próprias de cada Bloco
de Rega também ditarão as opções culturais a serem tomadas pelos beneficiários contribuirão
grandemente para a magnitude deste impacte cumulativo dos blocos de rega sobre a Paisagem. As novas
culturas representarão descontinuidades face à imagem visual identitária da paisagem tradicional do
Alentejo, que se caracteriza genericamente por apresentar Qualidade Visual Elevada. A intensificação
agrícola proporcionada pelo regadio do EFMA conduzirá, inevitavelmente, a uma alteração da Paisagem,
à escala regional.
Tendo em consideração o exposto, para a Área de Estudo, considera-se que não se revela adequado, sem
haver conhecimento do tipo de culturas futuras, uma pronúncia quanto ao impacte estrutural e visual da
eventual reconversão de culturas no padrão da Paisagem, em termos cumulativos e para a Fase de
Exploração. No entanto, considera-se também, que no pior cenário, a verificar-se o que tem ocorrido em
algumas das áreas de regadio o impacte pode assumir um contributo que tende para significativo, porque
estará a promover uma maior consolidação visual de um padrão de alteração face ao existente.
C. Medidas de minimização e Elementos a apresentar
Devem ser implementadas as Medidas de Minimização e planos previstos no EIA, de que se destacam o
Projeto de Integração Paisagística, o Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas pela Empreitada.
C.1 Elementos a apresentar previamente ao início da obra
a) O projeto de iluminação exterior das componentes do Projeto. O Projeto de iluminação exterior deve
acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a
minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência
de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical.
b) Deverão ser apresentadas as soluções de revestimento exterior e cobertura do Edificado que se
deverão pautar por materiais e tonalidade tendencialmente neutras e de baixa refletância.
c) Apresentação do Projeto de Integração Paisagística do Edifício. O projeto deve ser apresentado na
qualidade de projeto de execução autónomo com as devidas peças desenhadas e escritas e com os
cortes e pormenores adequados. Deve ainda constar o Mapa de Quantidades e o Programa de
Manutenção e respetivo cronograma para a fase de garantia.
C.2 Medidas de minimização
Fase de obra/construção
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•

Antes de se proceder a qualquer trabalho, deve ser delimitado o perímetro das áreas a intervencionar,
reduzidas ao mínimo indispensável, para além do qual não deve haver qualquer perturbação de solos
e vegetação. A balizagem deve ser realizada com recurso a fitas/redes de sinalização. Deve ser
contínua, na extensão em obra, e sucessivamente reutilizada para o troço seguinte, quando no caso
das infraestruturas lineares. Deve manter-se sempre visível e em boas condições durante toda a obra,
devendo apenas ser retirada findos os trabalhos de recuperação e integração paisagística.

•

Todos os exemplares arbóreos – azinheira, sobreiro e de espécies presentes nas galerias ripícolas -,
e arbustivos, nestes últimos quando aplicável, que se localizem próximo das áreas de intervenção
devem ser balizados e salvaguardados na sua integridade física. A balizagem, enquanto medida
preventiva e de proteção, deve ser realizada na linha de projeção horizontal da copa do exemplar
arbóreo em causa, em todo o seu perímetro, ou, quando aplicável, apenas na extensão voltada para
o lado da intervenção.

•

As ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal deverão ser reduzidas ao
mínimo indispensável à execução dos trabalhos.

•

Em áreas onde não seja necessário efetuar movimentações de terras e, consequentemente, não
sejam sujeitas a mobilização do solo, as operações de desmatação deverão ser efetuadas por corte
raso, com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar
movimentações de terras, as operações de desmatação deverão ser efetuadas por gradagem, com
mistura do material cortado na camada superficial do solo.

•

A decapagem da terra viva/vegetal deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve ser
realizada em todas as áreas objeto de intervenção. Deve ser sempre realizada de forma a que a
máquina nunca circule sobre a mesma. A progressão da máquina deve fazer-se sempre em terreno
já anteriormente decapado. Deve ser evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar
a compactação da camada de solo abaixo da terra vegetal.

•

A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da terra
vegetal. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas,
sendo a espessura destas a definir pelo Dono de Obra em cada local. A terra viva decapada deve ser
segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação.

•

A terra viva/vegetal deve ser armazenada e conservada em pargas, com cerca de 2m de altura, com
o topo relativamente côncavo. Deve ser preservada através de uma sementeira de leguminosas de
forma a manter a sua qualidade, em particular nos casos da construção do reservatório. Deverá ser
protegida de quaisquer ações de compactação por máquinas em obra.

•

O Estaleiro deve ser localizado numa área mais central da intervenção de modo a ficar equidistante
às diversas frentes de trabalhos, ou pelo menos às que representam maiores necessidades logísticas,
minimizando-se a circulação de veículos e materiais durante a obra.

•

A abertura das valas deve ser realizada sobre a mesma ao longo do seu eixo longitudinal ou partir
dos acessos, quando aplicável, devendo a máquina permanecer no acesso. A terra vegetal deve ser
depositada de um lado, num cordão longitudinal paralelo à vala, totalmente separada da terra de
escavação, forma a não haver qualquer mistura de terras de qualidade e natureza distinta.
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•

A intervenção na linha de água deve ser realizada sem que máquina circule no interior do leito da
mesma, ou seja a máquina deve operar a partir das margens.

•

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

•

Apresentação do Plano de Recuperação Biofísica das Linhas de Água pela Empreitada para
aprovação. Nele deve constar cartografia com a identificação dos locais a recuperar e as medidas que
serão tomadas, para cada um dos locais, de acordo com as necessidades e grau de afetação –
limpeza de todos os materiais, descompactação, aplicação de terra vegetal e sementeiras e
plantações de reposição, se aplicável. As espécies vegetais a utilizar devem ser autóctones locais. As
árvores e arbustos a plantar deverão ser exemplares novos, sãos, com pelo menos dois anos de
viveiro, bem conformados, com plumagem e flecha intacta, raízes bem desenvolvidas e em bom
estado sanitário. No caso das linhas de água atravessadas deve ser considerado a aplicação de
técnicas de engenharia natural – que não se reduzam à utilização de enrocamentos, mas sim à
utilização de madeira e vegetação - de forma a estabilizar e consolidar os taludes das margens de
forma naturalizada. As medidas a realizar devem ter representação gráfica em peças desenhadas
com detalhe de projeto de execução. Deve ser apresentado um cronograma de ações para a Fase de
Manutenção.

•

Apresentação de Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral,
fundamentalmente apoiado em registo fotográfico. Para elaboração dos diversos relatórios de
acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente
colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas
componentes do projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses
“pontos de referência”, de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir
visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente. O mesmo deve conter um registo
mais exigente no que se refere às intervenções nas linhas de água.

D. Conclusão
O Projeto do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo tem como finalidade a beneficiação de uma área
agrícola, em cerca de 4.608 ha, com as condições necessárias à prática de culturas de regadio recorrendo
à utilização de água armazenada em Alqueva e Pedrógão.
O Projeto prevê a implementação de uma rede principal de adução, com um desenvolvimento total de
12.180 m, constituída por uma conduta elevatória com 1.196 m de extensão, em aço DN 1200 e uma
conduta gravítica, com 10.985 m de extensão, em betão (7.977 m em DN 1400 e 3.008 m em DN
1200),uma estação elevatória (EE Viana) e um reservatório (S. Miguel) e a rede de rega primária e
secundária. Para acesso à rede principal será ainda assegurada a construção de dois caminhos,
perfazendo em conjunto 1.493 m.
As infraestruturas a construir são:
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•

Tomada de água no reservatório da Baronia

•

Sistema elevatório – Este sistema colocará a água no reservatório de São Miguel e será constituído
pelas seguintes obras: Estação Elevatória de Viana que será construída junto à atual estação
elevatória da Baronia e do reservatório com o mesmo nome; Conduta Elevatória que permitirá o
transporte da água bombeada até ao reservatório de São Miguel, apresentando um comprimento total
de 1196 m;

•

Reservatório de São Miguel – Este reservatório será construído junto ao local denominado de São
Miguel;

•

Estação de Filtração – No início da rede principal (a seguir ao reservatório de S. Miguel), será
construída uma estação de filtração;

•

Rede Adutora Principal - Esta rede é composta pela conduta que transporta a água a toda a rede de
rega, e que será construída após a estação de filtração.

•

Rede de Rega - A área beneficiada pelo Bloco de Rega de Viana do Alentejo é de 4 608 ha e a rede
de rega apresenta uma extensão total de 25 157 m (cerca de 25 km).

Está também prevista a construção de uma Rede Viária, constituída por 2 caminhos, para permitir o acesso
e manutenção da Rede Principal:
• Caminho CA1 – com uma extensão total de 1 649 m, desenvolve-se no sentido norte, paralelamente à
conduta elevatória, e termina no Caminho CA2, junto do cruzamento de vários caminhos agrícolas
existentes;
• Caminho CA2 – com uma extensão total de 1 845 m, este caminho tem início no reservatório de São
Miguel, e desenvolve-se para norte até à estrada municipal que liga Alvito a Vila Nova da Baronia.
Assim, a extensão total dos caminhos a construir é de aproximadamente de 3,5 km. Estes serão do tipo
Caminho Agrícola Principal com uma faixa de rodagem com largura de 3,0 m e bermas com 0,50 m de
cada lado.
A Área de Estudo caracteriza-se por apresentar maioritariamente Qualidade Visual “Média”, função da
presença de uma matriz agrícola. Pontualmente ocorrem áreas de “Baixa”. Em relação à classe “Elevada”,
a expressão é ainda relevante sendo que na parte Sul da Área de Estudo esta classe é quase dominante.
As componentes do Projeto – rede principal e secundária - inserem-se na classe de Qualidade Visual
“Média”. O reservatório de São Miguel, a Estação de Filtração e a Câmara de Válvulas inserem-se na
classe de Qualidade Visual “Elevada”. No que se refere à Estação Elevatória de Viana, a mesma inserese em área com Qualidade Visual “Média” e parcialmente na classe de “Elevada”.
No que se refere à avaliação de impactes, na Fase de Construção ocorrerão impactes de natureza
estrutural e visual. Face ao tipo de intervenções, e pese embora a sua dispersão pelo território, as mesmas
resumem-se a situações de abate de árvores (azinheiras), decapagem de solos, escavação, depósito de
terras vivas/vegetais, circulação de máquinas, transporte de condutas e intervenções nas linhas de água.
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O facto da abertura das valas, para receber as condutas, se fazer quase em simultâneo com o seu
tapamento, permite que as extensões perturbadas sejam mais reduzidas e consequentemente haver uma
minimização dos impactes visuais associados a esta perturbação. Os impactes mais pronunciados serão
nas intervenções previstas executar no âmbito da construção do Reservatório de São Miguel e das
componentes que lhe estão diretamente associadas - Caminho CA2, Conduta Adutora Principal DN 1400,
Estação de Filtragem, Caminho CA1, Vala de Descarga do Reservatório e Conduta Elevatória DN 1100.
A construção do Reservatório de São Miguel e de outras estruturas e infraestruturas que lhe estão
associadas, constituem a situação mais grave em termos de impactes, quer ao nível da alteração da
morfologia quer ao nível do abate de elementos de porte arbóreo – azinheiras e sobreiros. No caso do
Reservatório de São Miguel a sua implantação no terreno determina não só a existência de um aterro
máximo de 8,5 m acima da cota do terreno (de um modo geral, cerca de 5,5 m), como determina o abate
de azinheiras. Neste sentido o impacte negativo tenderá para significativo.
Pese embora, as intervenções ocorrerem por grande parte da Área e Estudo, no seu conjunto contribuem
necessariamente, e temporariamente, para a perda de qualidade cénica do local. Os impactes, pela
pequena escala de intervenção, se, e quando significativos, sê-lo-ão de forma muito localizado, devendose não tanto à maior ou menor presença de observadores, mas devido às intervenções ocorrerem em
áreas com Qualidade Visual Elevada.
Na Fase de Exploração, os impactes decorrem da presença conjunta e permanente das diversas
componentes do Projeto - Reservatório de São Miguel, Caminho CA2, Conduta Adutora Principal DN 1400,
Estação de Filtragem, Caminho CA1, Vala de Descarga do Reservatório e Conduta Elevatória DN 1100,
que tendem para apresentar um impacte significativo. Após a implementação do Projeto de Integração
Paisagística, os impactes visuais do conjunto serão algo atenuados.
Em relação às restantes componentes – condutas primárias e secundárias - face à sua dimensão, e
expressão sobre o território, não se considera que possam revestir-se de um impacte significativo.
No que se refere aos Impactes Cumulativos, na Fase de Construção e na Fase de Exploração, será a
própria presença conjunta das diversas componentes do Projeto em avaliação, na Área de Estudo, que
representará um impacte cumulativo que se pode considerar como tendendo para significativo. Neste
cenário, consideram-se ser as intervenções previstas realizar na extensão compreendida entre o
Reservatório de São Miguel e o de Baronia (existente) que, entre si, representarão um impacte negativo
cumulativo mais significativo. Na extensão atrás referida serão abertos dois acessos CA1 e CA2 e serão
construídos o Reservatório de São Miguel, a Estação de Filtração, a Câmara de Válvulas, a Estação
Elevatória de Viana que terão um efeito sinergético negativo entre si.
Neste contexto, a entrada em exploração do Bloco de Rega de Viana constitui-se como um contributo
adicional para a alteração da Paisagem, de resto já muito patente em diversos dos Blocos de Rega do
EFMA atualmente em exploração. Essas alterações advêm fundamentalmente da conversão do
uso/padrão do solo com substituição de culturas de sequeiro por áreas de regadio cuja expressão poderá
ser distinta, quer nas espécies vegetais quer no espaçamento entre elas, ou seja, de uma situação de
culturas extensivas poderá passar-se para uma situação intensiva, variando inclusive a expressão da altura
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das culturas. Consequentemente podem ocorrer alterações, de estrutura e visuais, significativas do padrão
cultural da Paisagem com redução da diversidade, contraste visual e leitura da paisagem.
O contraste visual numa paisagem regada é menor que numa paisagem de sequeiro, uma vez que numa
paisagem de sequeiro é possível “ler” e distinguir visualmente as variações sazonais, ao passo que numa
paisagem regada há uma maior constância estrutural e até cromática ao longo do ano.
As especificidades próprias de cada Bloco de Rega, que também ditarão as opções culturais a serem
tomadas pelos beneficiários, contribuirão grandemente para a magnitude deste impacte cumulativo dos
blocos de rega sobre a Paisagem. As novas culturas representarão descontinuidades face à imagem visual
identitária da paisagem tradicional do Alentejo, que se caracteriza genericamente por apresentar Qualidade
Visual Elevada. A intensificação agrícola proporcionada pelo regadio do EFMA conduzirá, inevitavelmente,
a uma alteração da Paisagem, à escala regional.
Tendo em consideração o exposto, para a Área de Estudo, considera-se que não se revela adequado, sem
haver conhecimento do tipo de culturas futuras, uma pronúncia quanto ao impacte estrutural e visual da
eventual reconversão de culturas no padrão da Paisagem, em termos cumulativos. No entanto, considerase também, que no pior cenário, a verificar-se o que tem ocorrido em algumas das áreas de regadio o
impacte pode assumir um contributo que tende para significativo, porque estará a promover uma maior
consolidação visual de um padrão de alteração face ao existente.
Face à análise e às considerações acima apresentadas, o parecer é favorável à execução do Projeto de
Execução do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega, condicionando contudo
à aplicação estrita e integral do conjunto de medidas de minimização, com objetivos preventivos,
apresentadas para as diferentes fases do Projeto e constantes deste parecer.
6.10 Património Cultural
A. Caracterização da situação de referência
No que concerne ao fator ambiental Património Cultural, para a elaboração do EIA foram desenvolvidos
trabalhos arqueológicos que seguiram a metodologia definida na Circular do “Termos de Referência para
o Descritor do Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental” de 10 de setembro de 2004 e
no “Guia Técnico para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental de Projetos do EFMA”, de 2008.
Para o levantamento da informação, a escala de análise espacial do fator património teve em consideração
uma área de enquadramento histórico, correspondente a cerca de 200 m em torno da área do Bloco de
Rega e um corredor de 200 m centrados no eixo da rede primária.
O EIA apresenta um estudo da ocupação humana no território onde se desenvolve este projeto com o
objetivo de «(…) compreender a evolução da ocupação humana neste espaço específico, de forma a
melhor enquadrar e avaliar as incidências patrimoniais identificadas e os futuros impactos sobre a
paisagem cultural que resultarão desta obra.»
É assim apresentada a evolução histórica da ocupação do território onde será implementada esta
infraestrutura, salientando o EIA que o «(…) vestígio mais antigo recenseado pelo Endovélico no território
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das freguesias em estudo, entre a Ribeira de Peramanca e a Ribeira de Odivelas, é o recinto de fossos
identificado na Horta Nova 4 (CNS 35565), a Sul da área de enquadramento, que foi objeto de intervenção
arqueológica, em 2015 (…)» onde foram escavados contextos do Neolítico Final e do Calcolítico. Salienta
que nesta área de enquadramento não se registaram ainda vestígios atribuíveis ao período Islâmico e no
restante território, a sul da Ribeira de Peramanca, encontram-se registadas duas villae romanas, Miguel
(CNS 22118) e São Romão (CNS 18169), que continuaram a ser ocupadas durante esse período. A
formação das restantes povoações que rodeiam a área de enquadramento parece ser já posterior à
«reconquista» Cristã, cerca do século XIII.
A área de incidência do projeto corresponde propriamente à zona de implantação do bloco de rega, do
reservatório de São Miguel e a um corredor de 200 m, centrado no eixo da conduta elevatória e da conduta
da rede principal e de 100 m, centrado ao eixo das condutas da rede secundária e nas vias a construir.
Os trabalhos de pesquisa documental, que antecederam os trabalhos de campo, envolveram ainda análise
toponímica. Foram efetuadas as prospeções arqueológicas sistemáticas dos corredores das condutas e
do reservatório bem como a prospeções em 25% do total da área do bloco de rega.
O EIA, refere que os «(…) trabalhos de campo foram muito condicionados pela existência de terrenos
vedados à generalidade das pessoas (conseguiu-se autorização para prospetar em parcelas agrícolas
vedadas, mas houve muitos terrenos em que não foi possível aceder)». Mas a principal condicionante
consistiu na vegetação que cobre a superfície do solo pelo que, maioritariamente, se registou visibilidade
média do terreno, o que permitiu a observação de elementos construídos, mas dificultou a identificação de
materiais arqueológicos.
No Anexo V1 do Anexo V do Volume III – Anexos, encontram-se as Fichas de Sítio relativas às ocorrências
patrimoniais inventariadas pelos trabalhos desenvolvidos para o EIA.
No EIA encontram-se identificados 19 elementos com interesse patrimonial localizados na área de
enquadramento histórico. Já os trabalhos de prospeção arqueológica permitiram a identificação de 12
ocorrências patrimoniais na área de incidência de projeto. Destas, 10 ocorrências foram confirmadas no
terreno e duas não foram relocalizadas. Correspondem estas aos seguintes elementos patrimoniais: n.º 4
(CNS 22128), Povoado de Monte do Famais, identificado pela Carta Arqueológica do Concelho de Alvito,
e que corresponde, de acordo com o Endovélico, a um pequeno povoado «datável do Calcolítico final
reocupado no decorrer da época romana com a construção de uma "uilla", cuja área de distribuição de
materiais à superfície é de 1,5 ha e situa-se na margem esquerda do Ribeiro do Álvaro Afonso»; e n.º 10A
(CNS 4884), marco miliário de Lindim, com inscrição ilegível, a 200 m a leste do Monte Lindim, onde foram
permanecem conservados in situ, junto ao sítio Monte de Lindim (n.º 10B), dois pesos de lagar
mencionados na bibliografia.
Refira-se que duas ocorrências foram desdobradas em dois núcleos pois apresentavam vestígios em duas
áreas circunscritas, o que evidenciar a eventual existência de sítios arqueológicos distintos: 3A e 3B; 10A
e 10B. Assim, no conjunto das 12 ocorrências, existem cinco sítios arqueológicos (n.º 1, n.º 2, n.º 3, n.º 4
e n.º 10), dois montes alentejanos antigos (n.º 5 e n.º 8), uma casa de apoio agrícola (n.º 6), dois moinhos
de vento (n.º 7 e n.º 9) e dois recintos para guarda de gado (n.º 11 e n.º 12).
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Tabela 4 - Lista de ocorrências patrimoniais identificadas
na área do projeto (fonte: EIA, Quadro 4.14.19, p. 4-3008).

Estes trabalhos de campo contribuíram igualmente para a relocalização do menir-estela do Seixo Grande
(n.º 16), que se encontra afastado do local referido na bibliografia consultada, e fora da área de incidência
do projeto.
Relativamente aos sítios arqueológicos identificados o EIA destaca a existência de uma mancha de
materiais de cronologia pré-histórica (calcolítica), designadamente o sítio do Monte da Tapada (n.º 2), e
uma outra mancha de materiais arqueológicos (n.º 1 – Sítio da Tapada), com fragmentos cerâmicos de
produção a torno, que podem ser associados a uma ocupação do período medieval ou moderno.
Quanto às ocorrências inventariadas, o EIA destaca a inexistência de bens imóveis classificados,
destacando que apenas os recintos de pedra do Roncão 4, (n.º 11 - CNS 28185) e do Roncão 2 (n.º 12 CNS 28183) se encontram inventariados no Plano Diretor Municipal de Évora.
Relativamente ao valor patrimonial das ocorrências identificadas, o EIA apresenta a respetiva metodologia
de avaliação sendo este calculado usando várias categorias e atribuída uma valoração quantitativa.
A maioria das ocorrências (sete) foi avaliada como tendo «valor patrimonial de significado reduzido»: n.º
5, n.º 6, n.º 7, n.º 8, n.º 9, n.º 11 e n.º 12.
Quanto às ocorrências n.º 4 e 10A, que não foram relocalizadas, não foi atribuído qualquer valor
patrimonial, se bem que de acordo com a descrição constante na base de dados Endovélico, deva
corresponder um muito significativo ou valor significativo.
O território a ser afetado por este projeto apresenta uma significativa sensibilidade no que se refere ao
património, nomeadamente arqueológico, o que se encontra atestado pelos diversos elementos de
ocupação antrópica que condicionam a respetiva implementação.
B. Identificação e Avaliação de Impactes
Relativamente aos impactes o EIA identifica como ações impactantes na fase de construção as referentes
à instalação de estaleiros, desmatação do terreno, escavação do solo, abertura de valas, terraplanagens
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da superfície do solo, áreas de depósito e empréstimos de inertes, criação de aterros, abertura e/ou
alargamento de acesso e circulação de maquinaria.
Considera-se que globalmente e essencialmente no que diz respeito ao património arqueológico, estas
intervenções e obras são potencialmente geradoras de impactes, genericamente negativos, definitivos e
irreversíveis.
Na avaliação de impactes efetuada pelo EIA, este verifica que na área de impacte direto (AID) se encontram
duas ocorrências patrimoniais: n.º 2 e n.º 3; na área de impacte indireto (AII) uma ocorrência patrimonial:
n.º 6. Refere ainda uma área de impacte nulo onde se localizarão nove ocorrências patrimoniais: n.º 1, n.º
4, n.º 5, n.º7, n.º 8, n.º 9, n.º 10, n.º 11 e n.º 12.
Relativamente às ocorrências patrimoniais n.º 2 (Monte da Tapada) e n.º 3A (Horta Abaixo 1) sofrem
impactes negativos diretos, dada a localização das infraestruturas a construir (0 m): no primeiro sítio vai
ser construída a conduta da rede principal (n.º 2), entre os Km 1+858 e 1+928, e no segundo sítio, a
conduta 1 da rede secundária (km 0+100).
Quanto a estas ocorrências (n.º 2 e n.º 3A) o EIA atribui uma significância Média aos impactes certos,
considerando que estas «(…) não constituem condicionantes determinantes para a execução das
condutas, nem para a alteração do seu traçado.»
Já para a ocorrência patrimonial n.º 6, Cega Gatos de Baixo, (casa de apoio agrícola), dado que a conduta
da rede principal (ao Km 10+308) se localizará junto a esta (a 16 m), verifica-se que esta sofrerá impactes
negativos indiretos, nomeadamente decorrentes da empreitada que poderão resultar da circulação de
viaturas, considerando o EIA que será «(…) possível compatibilizar a implementação do projeto e garantir
a preservação deste elemento patrimonial, desde que seja garantido o cumprimento das medidas de
minimização propostas, como a vedação prévia do terreno junto ao acesso viário de obra.»
O EIA refere ainda quanto aos «(…) restantes elementos patrimoniais identificados, a distância às frentes
de obra é suficiente para garantir que não serão alvo de impactes negativos (diretos e indiretos).» No
entanto é de salientar que os sítios n.º 4, Monte do Famais (CNS 22128) e n.º 10A, (CNS 4884), Lindim,
«(…) têm impactes indeterminados, porque não foram localizados durante os trabalhos de campo», o que
deverá ser reavaliado através de novos trabalhos de prospeção, ainda antes do início da obra.
Para a fase de exploração o EIA afirma que não se preveem quaisquer impactes negativos, mas
exclusivamente «(…) no decorrer da exploração deste equipamento» deixando por abordar os impactes
resultantes da exploração da rede terciária.
Note-se que no âmbito das visitas efetuadas para verificação do cumprimento na fase de construção das
DIA de vários dos blocos de rega do EFMA, tem-se constatado que, em consequência da execução dos
projetos de regadio, na fase de exploração têm-se produzido profundas alterações no uso do solo com
repercussões nos elementos patrimoniais identificados nos trabalhos arqueológicos desenvolvidos para a
respetiva implementação.
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Assim, considera-se que eventuais impactes nas ocorrências patrimoniais deverão ficar salvaguardados
de forma mais eficaz na fase de exploração, através da implementação de medidas preventivas que
permitam a respetiva salvaguarda arqueológica.
Para a fase de desativação dos equipamentos, quer por intermédio do seu abandono, quer através da sua
remoção, o EIA considera que não deverão ocorrer mais impactes negativos «(…) para além daqueles que
possam ocorrer na fase de construção», mas que poderão ainda vir a ser identificados sítios arqueológicos
no decorrer da obra, que necessitem de medidas específicas para essa ulterior fase.
Em síntese, para a fase de construção o EIA identificou impactes negativos significativos decorrentes da
implementação deste projeto.
C. Elementos a apresentar e Medidas de minimização
Relativamente às medidas de minimização dos impactes patrimoniais, as específicas encontram-se
preconizadas no Capítulo 7 (Medidas de Minimização e Compensação), salientando o EIA,
nomeadamente, as que deverão ser implementadas na fase prévia ao acompanhamento arqueológico da
obra.
O EIA propõe que após a desmatação do terreno se deverá proceder a nova prospeção arqueológica
sistemática do solo livre de vegetação, que permita dessa forma identificar eventuais vestígios
arqueológicos, ainda numa fase prévia à escavação, preconizando ainda que esta metodologia deverá ser
particularmente cuidadosa nos casos em que a visibilidade do terreno foi nas anteriores prospeções
insuficiente ou nula.
Preconiza assim, que estas medidas de minimização devem ser realizadas numa fase prévia ao início da
empreitada, nomeadamente relativamente aos sítios onde se avaliou poderem vir a sofrer impactes diretos.
Propõe assim a realização de sondagens arqueológicas de diagnóstico para caraterização e avaliação da
respetiva afetação: manuais no sítio n.º 2 (Monte da Tapada); mecânicas no sítio n.º 3A (Horta Abaixo 1).
Destes trabalhos deverá igualmente resultar um relatório preliminar onde se preconizem medidas de
minimização complementares, como ajustes ao projeto, ainda que pontuais, ou a intervenção arqueológica
em área.
Na generalidade considera-se que as medidas de gestão ambiental apresentadas pelo EIA são adequadas,
devendo no entanto sofrer algumas alterações, nomeadamente no que concerne às medidas minimização
específicas para a fase de obra e, relativamente à fase de exploração, complementadas por outras, de
modo a evitar e/ou minimizar os impactes originados pela reconversão da área para regadio que tem levado
a grandes transformações na topografia dos terrenos agrícolas. Deverão igualmente ser previstas medidas
genéricas para a fase desativação.
Seguidamente, referem-se os elementos que deverão ser apresentados, bem como as medidas de
minimização que deverão ser adotadas, destinadas essencialmente a evitar e a minimizar os impactes
negativos esperados.
C.1 Elementos a apresentar
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C.1.1 Deverá ser verificada, em sede de autorização:
a)

Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, de todas as ocorrências
patrimoniais inventariadas pelo EIA, assim como de todas as medidas referentes ao Património
Cultural.

b)

Carta de Condicionantes com a integração de todos os elementos patrimoniais com interesse
cultural.

c)

Alteração do Sistema de Gestão Ambiental, de forma a integrar todas as medidas e alterações
preconizadas. Posteriormente, o SGA deve ser remetido à Autoridade de AIA para que conste
do respetivo processo.

C.1.2 Previamente ao início da obra, apresentar à autoridade de AIA para análise e aprovação, os
seguintes elementos (cuja aprovação determinará que a obra possa ser iniciada):
a)

Resultados da prospeção arqueológica efetuada para relocalizar as ocorrências n.º 4, Monte
do Famais (CNS 22128) e n.º 10A, (CNS 4884), Lindim, bem como da respetiva avaliação de
impactes e medidas de minimização.

b)

Resultados das sondagens arqueológicas de diagnóstico executadas nas ocorrências
arqueológicas: n.º 2, Monte da Tapada; e n.º 3A, Horta Abaixo 1.

c)

Listagem com todas as ocorrências patrimoniais a vedar e a sinalizar.

C.1.3 Previamente ao início da fase de exploração, apresentar à autoridade de AIA para análise e
aprovação, os seguintes elementos (cuja aprovação determinará que a fase de exploração possa
ser iniciada):
a) Código de boas práticas relativo às condicionantes ambientais da área do projeto,
nomeadamente aos valores patrimoniais em presença a salvaguardar.
b) Plano de comunicação/divulgação das condicionantes ambientais, incluindo patrimoniais, cujo
cumprimento recai sobre a exploração da área beneficiada e das medidas de minimização e/ou
compensação cuja responsabilidade de implementação é dos beneficiários.
C.2 Medidas de minimização
C.2.1 Fase prévia à execução da obra e de obra
a) Nos casos em que não seja possível evitar a afetação das ocorrências patrimoniais, deve ficar também
garantida através do Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, a salvaguarda pelo registo
arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra e no caso de
elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e memória descritiva; no
caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral.
b) Na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de obra deve ser realizada a prospeção
arqueológica sistemática das novas acessibilidades, das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo
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e depósito de terras e, de acordo com os resultados obtidos, podem vir ainda a ser condicionadas, bem
como das áreas que apresentaram visibilidade nula ou reduzida.
c) Na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de obra, devem ser sinalizados e vedados todos
elementos patrimoniais situados até a um limite máximo 15 m, centrado no eixo das infraestruturas;
todos os restantes elementos situados até um limite máximo de 25 m devem ser sinalizados; os
restantes elementos devem ser avaliados caso a caso, devendo a sua vedação e sinalização tomar em
consideração outros fatores como o elevado valor patrimonial e o estado de conservação, a proximidade
de caminhos ou estradas a serem utilizadas durante a execução do projeto.
d) Deste modo, na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de obra, deve ser entregue uma
listagem com todas as ocorrências a vedar e a sinalizar.
e) Na fase anterior à obra, devem ser relocalizadas, avaliadas e registadas as ocorrências n.º 4, Monte do
Famais (CNS 22128) e n.º 10A, (CNS 4884), Lindim.
f) Na fase anterior à obra, devem ser efetuadas sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico, na
área a afetar pela obra de construção da conduta da Rede Primária da ocorrência n.º 2, Monte da
Tapada, num mínimo de 20 m².
g) Na fase anterior à obra, devem ser efetuadas sondagens arqueológicas mecânicas de diagnóstico, na
área a afetar pela obra de construção da conduta da Rede Secundária (C1) na ocorrência arqueológica
n.º 3A, Horta Abaixo 1, num mínimo de 60 m².
h) Na fase anterior à obra, deve ser sinalizada e vedada a ocorrência patrimonial n.º 6, Cega Gatos de
Baixo.
i) Deve ser efetuado o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de
inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e
desmatação.
j) Após a desmatação e em fase prévia às mobilizações de terras (escavações), deverá ser efetuada a
prospeção sistemática do solo livre de vegetação, que deverá ser mais cuidadoso nas áreas que este
apresentou anteriormente visibilidade nula ou reduzida.
k) O acompanhamento arqueológico deve ser efetuado de modo efetivo continuado e direto por um
arqueólogo, em cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à realização do projeto não
sejam sequenciais mas simultâneas; os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão
determinar a adoção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens,
escavações arqueológicas, entre outras); a equipa de acompanhamento arqueológico deve integrar
arqueólogos com experiência em contextos de pré-história antiga.
C.2.2 Fase de execução da obra
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a) As ocorrências patrimoniais não podem na fase de obra ser afetadas pelos estaleiros, acessos e áreas
de depósito ou de empréstimo.
b) Após a desmatação deve ser realizada nova prospeção arqueológica sistemática das áreas que na fase
de elaboração do EIA não foram prospetadas ou apresentaram visibilidade reduzida ou nula.
c) Em complemento da prospeção sistemática por amostragem de 25% da área a ser convertida em
regadio, realizada no âmbito do EIA, deve ser efetuada prospeção seletiva dos restantes 75%.
d) Encerrados todos os trabalhos arqueológicos no âmbito do presente projeto, deve o proponente enviar
à tutela do Património Cultural, uma listagem atualizada de todos os sítios arqueológicos inventariados
que estabeleça a relação com os artigos matriciais onde estes se localizam.
C.2.3 Fase de exploração
a) A entidade gestora deve realizar ações de formação e de divulgação das condicionantes ambientais e
patrimoniais nas áreas que se sobrepõem às parcelas dos proprietários que serão beneficiários do
Bloco de Rega.
b) Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, das infraestruturas do
projeto, deve ser fornecida pela entidade gestora ao empreiteiro para consulta a localização atualizada
dos elementos patrimoniais (através de planta ou de outro meio digital), quer com a implantação de
todos os elementos patrimoniais identificados no EIA, quer com os que se venham a identificar na fase
de construção.
c) Sempre que ocorram trabalhos de manutenção das infraestruturas do projeto que envolvam alterações
que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente
em áreas anteriormente não afetadas pela construção dessas infraestruturas (e que não foram alvo de
intervenção), a entidade gestora deve assegurar o acompanhamento arqueológico desses trabalhos e
o cumprimento das medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis.
d) Sempre que se venham a desenvolver ações de construção relativas à rede de rega terciária, deve ser
fornecida ao respetivo promotor/beneficiário para consulta a localização atualizada dos elementos
patrimoniais (através de planta ou de outro meio digital), quer com a implantação de todos os elementos
patrimoniais identificados no EIA quer com os que se venham a identificar na anterior fase de construção
do projeto, e cumpridas as medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando
aplicáveis.
e) Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a
eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio digital com a
localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização
específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo com parecer da administração do
Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas,
entre outras.
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f) Na fase de exploração, sempre que se desenvolverem ações de construção, nomeadamente a abertura
de valas para a implantação das condutas da rede de rega terciária por parte do respetivo
promotor/beneficiário, ou se efetuem outros trabalhos a menos de 50 m de sítios arqueológicos, deve
efetuar-se o respetivo acompanhamento arqueológico.
g) Se na fase preparatória ou de construção da rede terciária forem detetados vestígios arqueológicos
inéditos, a obra deve de imediato ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo ou o respetivo
promotor/beneficiário obrigados a comunicar de imediato à administração do Património Cultural essa
ocorrência, para que se proceda à avaliação dos vestígios e se determinem as medidas de minimização
a implementar.
C.2.4 Fase de desativação
Durante a fase desativação do Projeto, deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico.
D. Conclusão
De acordo com acima enunciado, propõe-se a emissão de um parecer favorável condicionado a este
projeto, nomeadamente ao cumprimento das medidas de minimização preconizadas.
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7. SÍNTESE DO PARECER DA ENTIDADE EXTERNA
Na sequência da consulta efetuada enquanto entidade externa à CA, a empresa Águas Públicas do
Alentejo, S.A. (AgdA) não manifestando oposição à concretização do projeto, transmite alguns aspetos a
considerar, dos quais se destacam:
•

sempre que seja necessário projetar trabalhos que impliquem movimentação de terras junto às
instalações da AgdA (à superfície ou enterradas), recomenda-se a realização de sondagens que
permitam minorar os riscos de interferência desta intervenção com as infraestruturas da AgdA.

•

o promotor deverá ter presente que (quer durante a fase de execução, quer quando em
funcionamento), terá que permitir o normal acesso pelos colaboradores da AgdA às instalações e
demais infraestruturas de operação/manutenção dos sistemas (condutas e respetivos órgãos de
manobra).

Na sequência da informação veiculada no parecer emitido pela empresa Águas Públicas do Alentejo, S.A..
e acima sintetizado, considera-se que deverá ser assegurada a necessária articulação entre o proponente
e a AgdA de modo a garantir o cumprimento dos pontos acima referidos.

8. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA
Em cumprimento do referido no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, procedeu-se
à Consulta Pública do Projeto "Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega".
A consulta pública, de acordo com a Diretiva 2014/52/EU, de 16 de abril de 2014 e, também, com o disposto
no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-B/2013 decorreu durante 30 dias úteis, de 20 de dezembro de 2017 a 1 de
fevereiro de 2018.
Durante este período foram recebidos três pareceres com a seguinte proveniência: DGADR – Direção
geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; DG Território e o EMFA - Estado-maior da Força Aérea.
A análise dos pareceres daquelas entidades, cujos aspetos mais relevantes se sintetizam em seguida, não
traduz qualquer oposição ao projeto. Assim,
•

a DGADR informa nada ter a opor ao projeto em avaliação;

•

a DG território informa que a implantação do projeto não constitui impedimento para as atividades
por si desenvolvidas;

•

o EMFA informa que a instalação pretendida não se encontra abrangida por qualquer servidão de
unidades afetas à Força Aérea.
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9. CONCLUSÃO
O projeto do "Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega" está integrado no
Subsistema de Alqueva, o qual, por sua vez, é um dos três subsistemas do Sistema Global de Rega de
Alqueva, que integra o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). O bloco de Viana do
Alentejo insere-se na lógica de expansão do regadio do Subsistema de Alqueva do EFMA e será
beneficiado pelo adutor de Vale do Gaio, o qual deriva do Canal de Odivelas. A sul do bloco de Viana
encontram-se os blocos de rega de Baronia Alto, Baronia Baixo, Alvito Alto e Alvito Baixo, os quais integram
o Circuito Hidráulico de Vale do Gaio.
O presente projeto tem como objetivo beneficiar com regadio cerca de 4 608 ha de terrenos com boa
capacidade para uso agrícola. Deste modo, o projeto objeto do presente procedimento de AIA integra o
conjunto de novas áreas a beneficiar com regadio, dando continuidade à estratégia de desenvolvimento
rural assumida para o EFMA.
A beneficiação hidroagrícola da área em estudo tem por objetivo proporcionar a prática de regadio,
atendendo a que atualmente os agricultores estão limitados nesta prática por insuficiência das reservas de
água disponíveis, de modo a permitir um melhor aproveitamento dos solos da área de projeto, visando
possibilitar um aumento da produção agrícola e uma progressiva alteração do modelo cultural da
agricultura da região, com a previsível introdução de novas culturas, ou simplesmente a expansão da
atividade já praticada, com maiores opções produtivas e de maior rentabilidade. Neste sentido, o projeto
pretende contribuir para a dinamização económica da região e para uma tentativa de inversão da tendência
atual de desertificação e, localmente, para a criação de emprego.
O projeto do “Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega”, a concretizar a norte de
Viana do Alentejo, localiza-se entre as Sub-Regiões de Baixo Alentejo e Alentejo Central, no distrito de
Évora, inserindo-se em áreas dos concelhos de Alvito, Viana do Alentejo e Évora. O projeto abrange as
Freguesias de Alvito e Vila Nova da Baronia (concelho de Alvito), as Freguesias de Aguiar, Alcáçovas e
Viana do Alentejo (concelho de Viana do Alentejo) e a União das freguesias de Nossa Senhora da Tourega
e Nossa Senhora da Guadalupe (concelho de Évora).
O projeto contempla a execução das infraestruturas para beneficiar uma área de cerca de 4 608 ha, com
origem de água no reservatório da Baronia, já existente, de onde a água destinada à rega é elevada através
do sistema elevatório de Viana, conduta elevatória e estação elevatória de Viana a construir, e daí até ao
reservatório de regularização de S. Miguel, também ele a construir, através de uma conduta elevatória com
1 196m. No percurso desta conduta, e a partir do hidrante H0, serão regados cerca de 19,8 ha.
A água proveniente deste reservatório é filtrada, numa estação de filtração, e transportada para a rede de
rega por uma conduta principal com funcionamento gravítico. Esta conduta será a responsável pela rega
de 452,9 ha no concelho de Alvito, a partir dos hidrantes H1 a H11. A partir da rede de rega secundária
serão regados cerca de 4 135,6 ha, divididos em duas manchas de rega: uma de 371 ha a norte de Vila
Nova da Baronia, e outra com 3 764 ha a noroeste de Viana do Alentejo.
Neste âmbito, o presente projeto é constituído pelo circuito hidráulico e por um bloco de rega (área a
beneficiar), contemplando, para além da rede de rega, o sistema elevatório e um reservatório (reservatório
de S. Miguel). Deste modo, o Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo, tendo a sua origem na Tomada de
Água do Reservatório da Baronia, será constituído pelas seguintes infraestruturas principais:
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•

Tomada de água - A origem de água para o sistema hidráulico de Viana será efetuada na tomada de
água do reservatório da Baronia. A ligação da conduta de aspiração da estação elevatória de Viana
será efetuada à conduta DN 1200, localizada do lado sul e que beneficia o bloco de Alvito Baixo;

•

Sistema Elevatório – Este sistema captará a água do reservatório da Baronia, e colocará a água num
reservatório de regularização (São Miguel), a partir do qual se desenvolve a rede principal gravítica.
A estação elevatória de Viana será implantada junto à atual estação elevatória da Baronia e do
reservatório com o mesmo nome. O sistema elevatório é constituído pelas seguintes infraestruturas:
─

Conduta geral de aspiração a derivar da conduta de Alvito Baixo;

─

Aproveitamento de dois grupos eletrobomba da estação elevatória da Baronia;

─

Ligação entre a estação elevatória da Baronia e a conduta de compressão da estação elevatória
de Viana;

─
•

Construção da estação elevatória de Viana.

Conduta Elevatória - Esta conduta foi dimensionada para um caudal de 1,8 m3/s e permitirá o
transporte dos caudais bombeados pelo Sistema Elevatório até ao reservatório de São Miguel,
apresentando um desenvolvimento total de 1 196 m, sendo constituída por uma tubagem de aço de
diâmetro DN 1 200 mm;

•

Reservatório de São Miguel – Esta infraestrutura de regularização será construída junto ao local
denominado de São Miguel, tendo sido dimensionada para um volume útil de regularização de 66 670
m3. Este reservatório será construído por modelação do terreno e revestido interiormente com tela
impermeabilizante;

•

Estação de Filtração – No início da rede adutora principal será construída uma estação de filtração
dimensionada para um caudal de 2,432 m3/s. Esta estação é constituída por dois filtros de baixa
pressão DN1100;

•

Rede Adutora Principal - Esta rede é composta pela conduta de alimentação de toda a Rede de Rega,
a qual tem a sua origem a jusante do Reservatório de São Miguel, após a Estação de Filtração. A
conduta, constituída por tubagens de betão com alma de aço e diâmetros a variar entre 1400 e 1200
mm, foi dimensionada, no troço inicial, para um caudal de 2,432 m3/s e possui um desenvolvimento
total de 10 985 m.

Para o fornecimento de água aos agricultores, serão instalados na Rede Principal (incluindo Conduta
Elevatória) 12 hidrantes e 19 bocas de rega, com caudais variáveis entre 50 m3/h e 1100 m3/h.
Tendo em conta os aspetos fundamentais identificados na análise específica efetuada pela CA, verificamse impactes positivos significativos e muito significativos associados à Sócio-Economia, aos Solos e aos
Agrossistemas, bem como impactes negativos significativos ao nível dos Recursos Hídricos e dos Sistemas
Ecológicos.
Os impactes positivos encontram-se associados fundamentalmente à fase de exploração do projeto,
decorrendo essencialmente da entrada em funcionamento do aproveitamento hidroagrícola, que
possibilitará o aumento da disponibilidade hídrica, conferindo a possibilidade de aumento da produtividade
e da rentabilidade das explorações agrícolas, possibilitando o aumento da competitividade das mesmas,
dinamização do mercado agrícola de alguns produtos, incremento do emprego agrícola e a melhoria da
mais-valia da propriedade rústica. Este projeto, tendo por objetivo a beneficiação com regadio, a par dos
restantes projetos já existentes e a implementar do EFMA, representa uma das principais estratégias do
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ordenamento do território da área em estudo, estando prevista nos principais planos de ordenamento locais
e regionais. Neste sentido, o projeto permite alterar positivamente os sistemas agrícolas, com passagem
dos sistemas tradicionais para outros com maior produtividade agrícola, com base no regadio, que admitem
o aumento do emprego, ainda que dependendo de modelos/culturas que envolvam maior ou menor volume
de mão de obra. A criação de uma dinâmica de desenvolvimento da atividade agrícola irá gerar uma
expetativa de diminuição da tendência de decréscimo do desemprego agrícola.
Este projeto, nomeadamente na sua componente de regadio, a par dos restantes projetos correspondentes
a uma 1ª fase do EFMA, representa uma das principais estratégias do ordenamento do território da área
em

estudo,

estando

prevista

nos

principais

planos

de

ordenamento

locais

e

regionais.

A disponibilização de água nesta região possibilitará uma maior diversidade cultural e um maior
aproveitamento agrícola de uma área onde predominam solos com capacidade agrícola elevada
classificados como RAN. Neste sentido, perspetiva-se que a concretização do projeto se traduza num
impacte positivo, permanente, muito significativo e de magnitude elevada.
Face às características do projeto, ocorrem impactes negativos na fase de construção e na fase de
exploração, sendo estes últimos os de maior significância. Os resultantes da fase de construção decorrem
fundamentalmente das ações relacionadas com a construção das infraestruturas que integram o projeto:
ações de desmatação, decapagem e movimentação de terras (terraplanagens, escavações e depósito de
terras sobrantes), instalação de estaleiros, circulação de máquinas e veículos, obras de construção das
infraestruturas, dos acessos e da rede de rega.
Na fase exploração, os impactes significativos identificados estão essencialmente associados aos
Sistemas Ecológicos e à Paisagem. Estes impactes decorrem fundamentalmente da atividade de regadio,
com a alteração da disponibilidade hídrica e a conversão de áreas agrícolas.
Esperam-se alterações na composição florística dos diversos biótopos, devendo as comunidades
existentes ser substituídas por outras de carácter cosmopolita, de muito menor valor ecológico, provocando
uma modificação irreversível das condições ecológicas, alteração das estruturas de habitats, a
fragmentação e o isolamento de populações, assim como a redução da normal capacidade de
regeneração.
Assim, considera-se que o impacte da alteração do uso do solo nos sistemas ecológicos será negativo,
direto, permanente, provável, local, médio/longo prazo, reversível, de magnitude média a elevada,
especialmente se não forem implementadas medidas compensatórias.
Refere-se ainda que a intensificação da atividade agrícola está também associada à utilização de
fitofármacos e de fertilizantes, que poderão escorrer para as linhas de água, afetando as comunidades de
macroinvertebrados bentónicos, ictiofauna e herpetofauna aquática, assim como a fauna terrestre.
Pese embora, na fase de exploração, tenham sido consideradas minimizáveis as afetações, diretas e
indiretas nos elementos patrimoniais com interesse cultural identificados (desde que cumpridas as medidas
preconizadas), considera-se de salientar que a execução dos projetos de regadio, associada a profundas
alterações no uso do solo, produzirá nessa fase eventuais impactes negativos significativos nos elementos
patrimoniais.
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Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar e medidas de
minimização, bem como de compensação, estabelecidas poderão contribuir para a minimização dos
principais impactes negativos identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de molde a
inviabilizar o projeto. Acresce referir que, da ponderação dos benefícios da concretização dos objetivos do
projeto e face à sua importância no contexto regional e nacional, considera-se de aceitar os impactes não
mitigáveis que subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização.
Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se não ter havido oposição ao projeto por parte das
entidades que se pronunciaram. Por sua vez, os aspetos identificados no parecer emitido pela entidade
externa consultada foram integrados no presente Parecer.
Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização ou
compensação, e os perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável ao
projeto do "Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega", condicionado à
apresentação dos elementos, ao cumprimento das medidas de minimização e dos planos de
monitorização, bem como das condicionantes que se indicam no capítulo seguinte.
Acresce evidenciar, relativamente à ocupação de solos integrados na RAN e áreas de REN, bem como ao
corte de espécies protegidas, o definido no Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de fevereiro (na sua atual
redação). Este diploma legal estabelece que são autorizadas todas as ações relacionadas com a execução
do EFMA, respeitantes a obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos, construção de edifícios,
canais, aterros e escavações, que impliquem a utilização de solos integrados nestas servidões, e que o
corte ou arranque de espécies legalmente protegidas, com vista à concretização do Empreendimento nas
vertentes acima elencadas, não carece de autorização.
Na sequência da avaliação desenvolvida, e de forma a apoiar a autoridade de AIA no cumprimento do
disposto no artigo 18.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a CA procedeu à
determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais. Assumindo o referido índice a
expressão da avaliação desenvolvida, conforme apresentado no Anexo II do presente Parecer, foi
determinado um índice de valor 4.
Na sequência da análise efetuada e como comentário global, considera-se ainda de referir que, face à
importância da implementação das políticas nacionais no âmbito do incremento da utilização de Fontes de
Energia Renováveis (FER) e uma vez que o consumo energético na fase de exploração provém
exclusivamente da rede elétrica, não existindo qualquer utilização de outras fontes de energia,
nomeadamente renováveis, recomenda-se que, em futuros Estudos de Impacte Ambiental sejam
aprofundadas as potencialidades de geração de energia elétrica, nomeadamente através de fontes de
energia renováveis. Com a utilização de FER nos sistemas e na gestão da rede, considera-se que haverá
um impacte positivo.
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10. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E
PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
10.1 Condicionantes
1. No concelho de Viana do Alentejo o projeto não deverá interferir com o corredor reservado para o IC33,
Itinerário Complementar previsto no Plano Rodoviário Nacional (PRN), no que se refere às
componentes da área a beneficiar designadamente as infraestruturas de adução.
2. Na área de influência do projeto é interdito o fornecimento de água a partir deste bloco ou outro seu
vizinho. Considera-se “área de influência do projeto” a área envolvente ao bloco de rega que poderá vir
a ser infraestruturada no futuro a partir do bloco de rega de Viana do Alentejo.
3. Adequar os limites do Bloco de Rega, de modo a excluir as áreas com maior densidade de árvores
(tomando como referencia de base, as áreas indicadas nas figuras abaixo), à semelhança do que foi
efetuado noutras situações deste perímetro de rega.

A verde, dentro do Bloco de Rega, área junto ao Monte do Alcaide com
maior densidade de quercíneas a excluir do bloco de rega.

4. Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deverá preservar os sobreiros e
azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos termos legais,
quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto,
e com observância das seguintes condições:
a) Por motivo de instalação de pivôs, vinhas e pomares/olivais intensivos e super intensivos
explorados em palmeta. Deverão, porém, à exceção do caso de pivôs, ser sempre mantidas pelo
menos 20% das árvores existentes, sobreiros e azinheiras;
b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um
afastamento de copas igual ou menor de 50 m em áreas, onde a sua distribuição delimitada pelo
contorno das copas tenha 4 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP – Perímetro à Altura do
Peito - igual ou acima de 70 cm para Sobreiros e igual ou acima de 30 cm para Azinheiras).
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10.2 Elementos a apresentar
•

Aquando da publicação da REN do concelho de Évora, e em função dos resultados dos Programas
Globais de Monitorização os Recursos Hídricos Subterrâneos e Superficiais poderá haver lugar à
revisão do programa de monitorização no final do primeiro ano de amostragem, caso os resultados
apresentem uma tendência crescente dos valores de contaminação ou quando se justifique.

Previamente à autorização, apresentar à Autoridade de AIA, para análise e aprovação:
•

A reconfiguração do bloco de rega de acordo com as condicionantes estabelecidas.

•

Carta de Condicionantes com a integração de todos os elementos patrimoniais com interesse cultural.

•

Apresentação das áreas propostas para compensação dos povoamentos que estão previstos que irão
ser abatidos na fase de construção do projeto.

Em sede de autorização, deverá ser verificada:
•

Integração do SGA nos Cadernos de Encargos de todas as componentes do Projeto de Execução.

•

Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA:
a) todas as ocorrências patrimoniais inventariadas pelo EIA, assim como de todas as medidas
referentes ao Património Cultural.
b) da Carta de Condicionantes à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e deposição de
terras sobrantes com a implantação dos elementos patrimoniais identificados.
c) adequar o SGA de forma a integrar todas as medidas e alterações preconizadas.
d) Autorização das Infraestruturas de Portugal, dos Projetos de Pormenor dos atravessamentos
(infraestruturas de adução e interferências destas com a faixa do IC33).

•

Alteração do SGA, de forma a integrar todas as medidas e alterações preconizadas. Posteriormente,
o SGA deve ser remetido à Autoridade de AIA para que conste do respetivo processo.

Previamente ao início da obra, apresentar à autoridade de AIA para análise e aprovação, os seguintes
elementos, que determinará que a obra possa ser iniciada:
•

O projeto de iluminação exterior das componentes do Projeto. O Projeto de iluminação exterior deve
acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a
minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência
de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical.

•

Deverão ser apresentadas as soluções de revestimento exterior e cobertura do Edificado que se
deverão pautar por materiais e tonalidade tendencialmente neutras e de baixa refletância.

•

Apresentação do Projeto de Integração Paisagística do Edifício. O projeto deve ser apresentado na
qualidade de projeto de execução autónomo com as devidas peças desenhadas e escritas e com os
cortes e pormenores adequados. Deve ainda constar o Mapa de Quantidades e o Programa de
Manutenção e respetivo cronograma para a fase de garantia.

•

A localização das áreas de compensação das quercíneas, de acordo com os respetivos critérios
elencados no âmbito das medidas de compensação. Esta informação deve ser acompanhada das
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shapefiles com a localização dos terrenos disponíveis para compensação das quercíneas das áreas
mencionadas.
•

Plano de Vigilância e Fiscalização, tendo por base o Documento Orientador para o Procedimento de
Pós-avaliação de Projetos do EFMA (Ed.2 out 2016) ou outro que venha a ser considerado mais
adequado, que permita à entidade gestora garantir que, quer os empreiteiros na fase de construção,
quer os beneficiários na fase de exploração, dão cumprimento às medidas de preservação dos valores
naturais em presença a salvaguardar.

•

Resultados da prospeção arqueológica efetuada para relocalizar as ocorrências n.º 4, Monte do
Famais (CNS 22128) e n.º 10A, (CNS 4884), Lindim, bem como da respetiva avaliação de impactes e
medidas de minimização.

•

Resultados das sondagens arqueológicas de diagnóstico, executadas nas ocorrências arqueológicas:
n.º 2, Monte da Tapada; e n.º 3A, Horta Abaixo 1.

•

Listagem com todas as ocorrências patrimoniais a vedar e a sinalizar.

No decurso da obra, apresentar à autoridade de AIA para análise e aprovação:
•

O Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas pela Empreitada, previsto no SGA. No mesmo
deve constar cartografia com a identificação dos locais a recuperar e as medidas que serão tomadas,
para cada um dos locais, de acordo com as necessidades e grau de afetação – limpeza de todos os
materiais, descompactação, aplicação de terra vegetal e sementeiras e plantações de reposição, se
aplicável.
As espécies vegetais a utilizar devem ser autóctones locais. As árvores e arbustos a plantar deverão
ser exemplares novos, sãos, com pelo menos dois anos de viveiro, bem conformados, com plumagem
e flecha intacta, raízes bem desenvolvidas e em bom estado sanitário. No caso das linhas de água
atravessadas, deve ser considerado a aplicação de técnicas de engenharia natural (que não se
reduzam à utilização de enrocamentos, mas sim à utilização de madeira e vegetação) de forma a
estabilizar e consolidar os taludes das margens de forma naturalizada.
As medidas a realizar devem ter representação gráfica em peças desenhadas com detalhe de projeto
de execução. Deve ser apresentado um cronograma de ações para a Fase de Manutenção. Neste
âmbito, a documentação a apresentar deve ainda integrar as responsabilidades pós-intervenção.

•

Programa de monitorização para avaliar as condições de manutenção e valorização de todas as áreas
que foram alvo de planos de recuperação e integração paisagística da empreitada.

Até dois meses após o final da fase de construção, apresentar à autoridade de AIA para análise e
aprovação:
•

N.º de exemplares de sobreiros / azinheiros abatidos ou equiparados a abatidos (por mutilação) em
povoamento e isolados; as áreas de povoamento onde foi efetuado o abate; projeto de compensação
correspondente aos abates em povoamento nos termos do disposto, nomeadamente, no artigo 8.º
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; projeto de compensação correspondente aos abates de árvores isoladas,
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de acordo com o estabelecido nas medidas de compensação. Entende-se por exemplares
equiparados a abatidos (por mutilação), todos aqueles em que as operações de execução da obra
sejam efetuadas numa área de 2 vezes o raio de projeção da copa.
•

O projeto de compensação correspondente ao n.º de árvores isoladas localizadas na área do bloco
de rega (n.º potencial de árvores que possam vir a ser abatidas mediante autorização previa pelo
ICNF, na fase de exploração), de acordo com o estabelecido nas medidas de compensação.

Previamente ao início da fase de exploração, apresentar à autoridade de AIA para análise e aprovação, os
seguintes elementos (cuja aprovação determinará que a fase de exploração possa ser iniciada):
•

Plano de Integração na Economia Circular” no âmbito do projeto URSA e/ou outros, onde conste um
programa de comunicação, divulgação e de identificação do tipo e grau de envolvimento dos diferentes
agentes intervenientes no território afeto aos Blocos de Rega.

•

Código de boas práticas agrícolas relativo às condicionantes ambientais da área do projeto,
nomeadamente aos valores patrimoniais em presença a salvaguardar.

•

Plano de comunicação/divulgação das condicionantes ambientais, incluindo patrimoniais, cujo
cumprimento recai sobre a exploração da área beneficiada e das medidas de minimização e/ou
compensação cuja responsabilidade de implementação é dos beneficiários.

•

Apresentar um Documento relativo ao cumprimento das medidas de minimização e compensação
constantes do presente parecer, a ser integrado no plano “Fiscalização e Vigilância” a ser adotado
pela da entidade gestora, em harmonização com as disposições legais aplicáveis ao projeto avaliado.

•

Apresentar o Plano de Formação sobre as boas práticas agrícolas, adaptado às especificidades e
condicionantes ao projeto, a ser ministrado aos agricultores beneficiários, com a indicação de que
modo se pretende avaliar a eficácia dos resultados das mesmas na adoção efetiva das boas práticas
agrícolas.

10.3 Medidas de minimização e de compensação
Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e de obra devem constar no respetivo
caderno de encargos da empreitada, bem como no Sistema de Gestão Ambiental (SGA). Deve procederse à apresentação à Autoridade de AIA dos relatórios de monitorização com a periodicidade prevista.
A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração,
bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências
na pós-avaliação.
10.3.1 Medidas de Minimização de Carácter Geral
Fase Prévia à obra
GER1. Cumprir todas as disposições e medidas de minimização constantes do SGA.
GER2. O estaleiro de obra deve ser localizado em local apropriado, de acordo com a “Carta de
Condicionantes à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e deposição de inertes, áreas
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condicionadas e áreas preferenciais”, sendo sempre salvaguardado que não colida com as linhas de
drenagem natural do terreno e que exista uma utilização e manutenção adequada, de forma a evitar
derramamentos acidentais de substâncias tóxicas. Os óleos e combustíveis devem ser armazenados em
locais impermeabilizados, distantes das linhas de água e posteriormente, depois de usados, recolhidos por
empresas licenciadas para o efeito.
Fase de obra e exploração
GER3. Cumprir o “Plano de Vigilância e Fiscalização” aprovado, tendo por base o Documento Orientador
para o Procedimento de Pós-avaliação de Projetos do EFMA (Ed.2 out 2016) ou outro que venha a ser
considerado mais adequado, visando permitir à entidade gestora garantir que, quer os empreiteiros na fase
de construção, quer os beneficiários na fase de exploração, dão cumprimento às medidas de preservação
dos valores naturais em presença a salvaguardar.
Fase de exploração
GER4. Complementarmente ao código de boas práticas acima referido, deve o proponente (entidade
gestora) assegurar a concretização de um conjunto de ações de divulgação e de formação aos agricultores
beneficiários, as quais devem contemplar, para além de outros temas que venham a ser considerados
convenientes:
j)

Impactes ambientais decorrentes da atividade agrícola e medidas a serem adotadas para os
minimizar/evitar;

k) Importância dos recursos hídricos existentes na área em estudo, nomeadamente a melhor forma de os
proteger;
l)

Ações de promoção da qualidade paisagística;

m) Técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio;
n) Aplicação de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes;
o) Proteção/produção integrada e agricultura biológica;
p) Importância e manutenção das bandas/galerias ripícolas;
q) Limpeza das linhas de água afetas à rede de drenagem;
r)

Outras matérias aplicáveis.

GER5. A entidade gestora (proponente) deve garantir a publicação de um boletim a distribuir, pelo menos,
anualmente no início da campanha de rega por todos os agricultores beneficiários do Bloco de Rega. Esse
boletim deve, sem prejuízo de outras funções que lhe sejam futuramente atribuídas, conter informação
acerca dos resultados das monitorizações efetuadas. Caso os resultados indiquem a existência de
problemas nos solos e/ou na qualidade da água, essas situações devem ser divulgadas, assim como as
medidas de minimização a adotar.
GER6. As medidas de minimização referidas devem, na medida do possível, estar previstas no código de
boas práticas agrícolas.
GER7. Deve a entidade gestora manter um sistema de registo com informação relativa ao perímetro de
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rega [nomeadamente áreas regadas, culturas praticadas, compensações efetuadas e preservação dos
sistemas ecológicos sinalizados (estes dois últimos se aplicável), quantidade e períodos de aplicação de
fertilizantes e de pesticidas]. Estas informações devem ser cedidas pelos beneficiários à entidade gestora
anualmente, por forma a manter o sistema atualizado.
GER8. A entidade gestora (proponente), no final de cada ano agrícola deve elaborar relatório sucinto, com
uma súmula das informações recolhidas, que deve ser disponibilizado aos agricultores, devendo para tal
ser utilizado o boletim referido na medida anterior.
GER9. A limpeza das valas de drenagem a efetuar quer pelo proponente (entidade gestora), quer pelos
beneficiários deve ter em conta o "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água", Instituto da Água
(Lisboa, Julho de 2001).
GER10. Caso os programas de monitorização, a implementar pela entidade gestora, detetem problemas
na qualidade da água ou dos solos, relacionados com um aumento anormal dos níveis de salinização e
alcalinização, deverá esta entidade definir medidas de minimização complementares de combate e
correção, a serem implementadas pelos beneficiários.
Fase de desativação
GER11. Assim que houver intenção de desativar o projeto ou alguma das suas componentes deve ser
apresentado à autoridade de AIA um plano de desativação pormenorizado. Este plano deve contemplar,
pelo menos:
f)

A solução final de requalificação da área de implantação das infraestruturas construídas, a qual deve
ser compatível com os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor;

g) As ações de desmantelamento e obra a ter lugar;
h) O destino a dar a todos os elementos retirados;
i)

Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas;

j)

Um projeto específico das ações de descompactação a executar nas áreas de recarga que tenham sido
impermeabilizadas pelas infraestruturas, a fim de restabelecer as condições naturais de infiltração e de
armazenamento dos níveis aquíferos.

10.3.2 Medidas de Minimização de Carácter Especifico
Geologia
G1. Evitar sempre que possível o desmonte com recurso a explosivos, procurando soluções alternativas
como por exemplo o fio diamantado ou o Rockracker.
G2. O declive dos taludes dos depósitos de terras e de escavação para construção da Estação Elevatória
e da rede viária deverão ter H:V adequado (em solos de alteração 1H:2V e 1V:1H e em maciço rochoso
1H:5V e 1H:1,5H, respetivamente).
Recursos hídricos
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Fase de obra
RH1. Devem reduzir-se ao máximo possível os períodos de preparação e mobilização do solo, reduzindo
a quantidade de sólidos que poderão ser arrastados para as linhas de água. Nas plataformas de
implantação dos estaleiros, e sempre que tecnicamente possível e justificável, deve ser executada uma
rede de drenagem periférica, constituída por valas de drenagem, que deverão ser revestidas se o declive
das valas exceder 2 %.
RH2. O estaleiro de obra deverá ser localizado em local apropriado, de modo a não colidir com as linhas
de drenagem natural do terreno e deverá ter uma utilização e manutenção adequada, de forma a evitar
derramamentos acidentais de substâncias tóxicas. Os óleos e combustíveis devem ser armazenados em
locais impermeabilizados, distantes das linhas de água e posteriormente, depois de usados, recolhidos por
empresas licenciadas para o efeito.
RH3. As intervenções (mobilização do solo e/ou lavoura) que tenham lugar na proximidade das linhas de
escoamento que atravessam a área agrícola, ainda que estas apresentem um caracter incipiente, de
pequena dimensão e regime temporário, deverão ser reduzidas ao mínimo, de forma a garantir a
continuidade dos escoamentos, tendo em vista a prevenção de eventuais situações de alagamento de
terrenos adjacentes e desorganização da rede de drenagem natural existente.
Fase de exploração
RH4. Implementação das medidas minimizadoras de consumos de água preconizadas no EIA e de outras
aplicáveis, constantes do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água.
Cumprir o Código das Boas Práticas Agrícolas para garantir a proteção da qualidade da água.
RH5. Recorrer às boas práticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando
necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o Ambiente, ou seja aplicar os
menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. Na aplicação dos
fertilizantes há que ter em conta os nutrientes existentes no solo (análise de solo), nas águas de rega, nos
estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o
ciclo cultural) e as épocas de aplicação dos adubos. Deverá também ser promovido junto dos agricultores,
um conjunto de medidas culturais e técnicas com vista à prática de culturas de regadio em sistema de
proteção e de produção integrada e/ou agricultura biológica. Os agricultores deverão aderir ao sistema de
Avisos Agrícolas, bem como aos métodos de luta alternativos à luta química.
RH6. Adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes
da rega para as linhas de água adjacentes.
RH7. Implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro
de rega, para evitar problemas erosivos.
RH8. 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.
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Ecologia
Fase de obra
ECO1. Estabelecer como classe interdita à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e depósito
de terras sobrantes, toda a área contígua à ZPE de Évora numa faixa não inferior a 100 metros.
ECO2. Assegurar que a circulação de veículos e pessoas afetos à obra utiliza acessos exteriores à ZPE
de Évora.
ECO3. Interditar a circulação sistemática de máquinas, nas principais linhas de água abrangidas ou
confinantes com o bloco de rega, nomeadamente ribeiro de Pinheiros, ribeiro dos Quartos e ribeira da
Azambuja, numa largura de pelo menos 10 m.
ECO4. Caso se verifique a necessidade de corte de povoamentos de pinheiro e/ou eucalipto, deverá ser
solicitada autorização ao ICNF, de acordo com a legislação em vigor. Este procedimento é de
responsabilidade do Adjudicatário.
ECO5. A realização do programa de trabalhos deverá ter em conta que as atividades de elevada
movimentação de terras e de desarborização e desmatação não deverão coincidir com o período de
reprodução da avifauna, isto é, deve ser iniciada antes de 1 de março ou após 1 de julho. Caso tal não
seja possível, por incompatibilidade com o cronograma de obra, deverá ser garantido o acompanhamento
ambiental por técnicos especializados, particularmente nos trabalhos de desarborização/desmatação e
decapagem.
ECO6. Deverá ser garantido o acompanhamento semanal da obra por parte de uma equipa de biologia,
no sentido de compatibilizar as necessidades logísticas da Empreitada com as medidas de minimização
de impactes aplicáveis à proteção das espécies mais importantes, nomeadamente répteis, aves e
mamíferos, dando especial atenção às áreas com afloramentos rochosos ou com morouços de pedras.
Fase de exploração
ECO7. Cumprir o Plano de Vigilância e Fiscalização aprovado, tendo por base o Documento Orientador
para o Procedimento de Pós-avaliação de Projetos do EFMA (Ed.2 out 2016) ou outro que venha a ser
considerado mais adequado, visando permitir à entidade gestora garantir que, quer os empreiteiros na fase
de construção, quer os beneficiários na fase de exploração, dão cumprimento às medidas de preservação
dos valores naturais em presença a salvaguardar.
ECO8. A remoção do coberto vegetal, incluindo o abate de árvores, e de mobilização de terras deve ser
iniciada antes de 1 de março ou após 1 de julho, para salvaguarda não apenas da avifauna nidificante em
arbustos ou em árvores mas também das espécies estepárias.
ECO9. Interditar a circulação sistemática de máquinas, nas principais linhas de água abrangidas ou
confinantes com o bloco de rega, nomeadamente o Rio Xarrama, a Ribeira da Fragosa e Ribeira do
Regedor, numa largura de pelo menos 10 m.

AIA 2976 | Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega
Parecer da Comissão de Avaliação

123

ECO10. Efetuar a marcação das quercíneas a abater e realizar o devido pedido de autorização ao ICNF
com a localização das áreas onde serão compensadas.
ECO11. Assegurar uma distância mínima de proteção aos exemplares de sobreiros e azinheiras de, pelo
menos, 2 vezes o raio da área de projeção da copa, onde não são permitidas operações como a
mobilização do solo, ou outras, que possam danificar ou mutilar as árvores, nomeadamente as raízes,
pernadas, ramos e troncos.
ECO12. Manter os bosquetes de eucaliptos que se encontram excluídos do bloco de rega, pela sua função
de suporte de nidificação de diversas espécies de aves e de dormitórios da população invernante de
milhafre-real Milvus milvus.
Medidas de compensação
Fase de obra e Fase de exploração
ECO13. Garantir a compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto,
nomeadamente:
d) Em povoamento, 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 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).
e) de quercíneas isoladas, do n.º de exemplares abatidos ou mutilados multiplicado por um fator de 1,25.
Entende-se por exemplares equiparados a abatidos (por mutilação), todos aqueles em que as
operações de execução da obra sejam efetuadas na área de 2 vezes o raio de projeção da copa.
ECO14. A compensação deve ser assegurada através da constituição de áreas suficientes de plantação
de sobreiros ou azinheiras, ou através da beneficiação de áreas preexistentes. Estas áreas e as
compensações a executar deverão reunir, pelo menos, os seguintes requisitos:
a) Ter condições edafo-climáticas adequadas à espécie;
b) Garantir a cativação dos terrenos até que sejam efetuadas todas as compensações, através de
uma estimativa a efetuar com base na proporção de ocupação existente na situação de referência;
c) Assegurar o acompanhamento das árvores a instalar, ao longo do seu crescimento, num prazo
nunca inferior a 20 anos, prevendo mecanismos de proteção da herbivoria e a reposição de
exemplares perdidos (retancha).
ECO15. A entidade gestora deve:
g) Informar os beneficiários, no ato de inscrição e quando aplicável, do seguinte:
i. Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com
as novas culturas de regadio a instalar;
ii. Se tal não lhes for possível, no âmbito da obtenção da necessária autorização para abate/arranque
junto da entidade competente, a entidade gestora assegurará que os beneficiários sejam
responsabilizados por compensar o número de exemplares a afetar (multiplicado de um fator de

AIA 2976 | Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega
Parecer da Comissão de Avaliação

124

1,25);
iii. Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a
disponibilizar pela entidade gestora, em terreno com condições edafo-climáticas adequadas.
iv. Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o respetivo projeto florestal de acompanhamento
das quercíneas.
h) Manter o registo relativamente às árvores a abater pelos beneficiários e respetivas áreas de
compensação, devendo para tal obter informação sobre o ponto de situação do processo de
autorização para abate;
i)

Divulgar, junto dos beneficiários, a localização dos terrenos, correspondentes às áreas para realização
da compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto, e as condições
que recaem sobre esses terrenos;

j)

Nos contratos a efetuar com os beneficiários, incluir a informação específica relativa à área que o
beneficiário irá utilizar para a compensação de quercíneas. Esta informação sobre as áreas deve ser
enviada à Autoridade de AIA e ao ICNF em formato vetorial, devendo as mesmas ser devidamente
identificadas;

k) Anualmente e/ou sempre que ocorra renovação do contrato estabelecido entre a entidade gestora e
o beneficiário, solicitar informação aos beneficiários sobre o número de árvores que pretende abater
para a implementação das culturas de regadio e onde serão efetuadas as compensações, a serem
posteriormente comunicadas à Autoridade de AIA e ICNF;
l)

Manter os terrenos cativos até que sejam efetuadas todas as compensações de abate de quercíneas.
Caso as compensações do abate das quercíneas não estejam a ser efetuadas nas áreas
disponibilizadas pela entidade gestora, mas em outros locais, as áreas cativas podem ser
disponibilizadas para outros fins, em igual proporção (ha).

Solos
Fase de Obra
SOL1. Ao longo do traçado das condutas, e sempre que tecnicamente possível, os solos provenientes das
escavações deverão ser utilizados no revestimento das condutas com a reposição no mesmo local e
mantendo a sequência dos horizontes ou camadas de solo.
Paisagem
Fase de obra
PAI1.

A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da

terra vegetal. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas,
sendo a espessura destas a definir consoante a especificidade em cada local. A terra viva decapada deve
ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação.
PAI2.

A intervenção na linha de água deve ser realizada sem que a máquina circule no interior do leito

da mesma, ou seja a máquina deve operar a partir das margens.
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PAI3.

Em caso de ser necessário utilizar terras vivas/vegetais, terras de empréstimo ou materiais inertes

para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, deverá ser dada atenção especial à
sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas
invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a ecologia local.
PAI4.

Apresentação de Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral,

fundamentalmente apoiado em registo fotográfico.
Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto
de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e
avanços de obra das mais diversas componentes do projeto (antes, durante e final). O registo deve fazerse sempre a partir desses “pontos de referência”, de forma a permitir a comparação direta dos diversos
registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente. O mesmo
deve conter um registo mais exigente no que se refere às intervenções nas linhas de água.
Património cultural
Fase prévia à execução da obra e de obra
PAT1. Nos casos em que não seja possível evitar a afetação das ocorrências patrimoniais, deve ficar
também garantida através do Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, a salvaguarda pelo
registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra e no caso de
elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e memória descritiva; no
caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral.
PAT2. Na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de obra deve ser realizada a prospeção
arqueológica sistemática das novas acessibilidades, das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e
depósito de terras e, de acordo com os resultados obtidos, podem vir ainda a ser condicionadas, bem como
das áreas que apresentaram visibilidade nula ou reduzida.
PAT3. Na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de obra, devem ser sinalizados e vedados
todos elementos patrimoniais situados até a um limite máximo 15 m, centrado no eixo das infraestruturas;
todos os restantes elementos situados até um limite máximo de 25 m devem ser sinalizados; os restantes
elementos devem ser avaliados caso a caso, devendo a sua vedação e sinalização tomar em consideração
outros fatores como o elevado valor patrimonial e o estado de conservação, a proximidade de caminhos
ou estradas a serem utilizadas durante a execução do projeto.
PAT4. Deste modo, na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de obra, deve ser entregue uma
listagem com todas as ocorrências a vedar e a sinalizar.
PAT5. Na fase anterior à obra, devem ser relocalizadas, avaliadas e registadas as ocorrências n.º 4, Monte
do Famais (CNS 22128) e n.º 10A, (CNS 4884), Lindim.
PAT6. Na fase anterior à obra, devem ser efetuadas sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico, na
área a afetar pela obra de construção da conduta da Rede Primária da ocorrência n.º 2, Monte da Tapada,
num mínimo de 20 m².
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PAT7. Na fase anterior à obra, devem ser efetuadas sondagens arqueológicas mecânicas de diagnóstico,
na área a afetar pela obra de construção da conduta da Rede Secundária (C1) na ocorrência arqueológica
n.º 3A, Horta Abaixo 1, num mínimo de 60 m².
PAT8. Na fase anterior à obra, deve ser sinalizada e vedada a ocorrência patrimonial n.º 6, Cega Gatos de
Baixo.
PAT9. Deve ser efetuado o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de
inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e
desmatação.
PAT10. Após a desmatação e em fase prévia às mobilizações de terras (escavações), deverá ser efetuada
a prospeção sistemática do solo livre de vegetação, que deverá ser mais cuidadoso nas áreas que este
apresentou anteriormente visibilidade nula ou reduzida.
PAT11. O acompanhamento arqueológico deve ser efetuado de modo efetivo continuado e direto por um
arqueólogo, em cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à realização do projeto não sejam
sequenciais mas simultâneas; os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão
determinar a adoção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações
arqueológicas, entre outras)»; a equipa de acompanhamento arqueológico deve integrar arqueólogos com
experiência em contextos de pré-história antiga.
Fase de execução da obra
PAT12. As ocorrências patrimoniais não podem na fase de obra ser afetadas pelos estaleiros, acessos e
áreas de depósito ou de empréstimo.
PAT13. Após a desmatação deve ser realizada nova prospeção arqueológica sistemática das áreas que
na fase de elaboração do EIA não foram prospetadas ou apresentaram visibilidade reduzida ou nula.
PAT14. Em complemento da prospeção sistemática por amostragem de 25% da área a ser convertida em
regadio, realizada no âmbito do EIA, deve ser efetuada prospeção seletiva dos restantes 75%.
PAT15. Encerrados todos os trabalhos arqueológicos no âmbito do presente projeto, deve o proponente
enviar à tutela do Património Cultural, uma listagem atualizada de todos os sítios arqueológicos
inventariados que estabeleça a relação com os artigos matriciais onde estes se localizam.
Fase de exploração
PAT16. A entidade gestora deve realizar ações de formação e de divulgação das condicionantes
ambientais e patrimoniais nas áreas que se sobrepõem às parcelas dos proprietários que serão
beneficiários do Bloco de Rega.
PAT17. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, das infraestruturas
do projeto, deve ser fornecida pela entidade gestora ao empreiteiro para consulta a localização atualizada
dos elementos patrimoniais (através de planta ou de outro meio digital), quer com a implantação de todos
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os elementos patrimoniais identificados no EIA, quer com os que se venham a identificar na fase de
construção.
PAT18. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção das infraestruturas do projeto que envolvam
alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto,
nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela construção dessas infraestruturas (e que não
foram alvo de intervenção), a entidade gestora deve assegurar o acompanhamento arqueológico desses
trabalhos e o cumprimento das medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando
aplicáveis.
PAT19. Sempre que se venham a desenvolver ações de construção relativas à rede de rega terciária, deve
ser fornecida ao respetivo promotor/beneficiário para consulta a localização atualizada dos elementos
patrimoniais (através de planta ou de outro meio digital), quer com a implantação de todos os elementos
patrimoniais identificados no EIA quer com os que se venham a identificar na anterior fase de construção
do projeto, e cumpridas as medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando
aplicáveis.
PAT20. Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a
eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio digital com a localização
atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por
parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo com parecer da administração do Património Cultural,
como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.
PAT21. Na fase de exploração, sempre que se desenvolverem ações de construção, nomeadamente a
abertura de valas para a implantação das condutas da rede de rega terciária por parte do respetivo
promotor/beneficiário, ou se efetuem outros trabalhos a menos de 50 m de sítios arqueológicos, deve
efetuar-se o respetivo acompanhamento arqueológico.
PAT22. Se na fase preparatória ou de construção da rede terciária forem detetados vestígios arqueológicos
inéditos, a obra deve de imediato ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo ou o respetivo
promotor/beneficiário obrigados a comunicar de imediato à administração do Património Cultural essa
ocorrência, para que se proceda à avaliação dos vestígios e se determinem as medidas de minimização a
implementar.
Fase de desativação
PAT23. Durante a fase desativação do Projeto, deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico.
Socio-economia
Fase de obra
SE1. Os estaleiros deverão localizar-se o mais próximo possível das frentes de obra, de modo a reduzir as
áreas afetadas pelas deslocações entre o estaleiro e a frente de obra, com consequente minimização das
deslocações de veículos, bem como as emissões difusas de partículas em caminhos com pavimento de
terra batida.
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SE2. O alojamento temporário dos trabalhadores deverá garantir as normas legais de segurança e higiene
no trabalho em condições de salubridade e qualidade.
SE3. Devem ser respeitadas as servidões das estradas e caminhos municipais, rede rodoviária principal e
rede ferroviária devendo manter-se, durante a obra, a articulação e comunicação com as entidades
competentes.
SE4. Atender a eventuais queixas dos moradores locais, de modo a tentar resolver, com a maior
brevidadade possível, situações de incomodidade relacionadas com a obra.
SE5. O empreiteiro deve estabelecer um programa de informação à população sobre o projeto.
SE6. Comunicar às populações afetadas e interessadas, previamente ao início da obra, os objetivos e
áreas de intervenção, bem como todas as alterações e prazos previstos para os caminhos e estradas nos
quais a circulação surja afetada pelas obras, garantindo a sinalização de todas as restrições de tráfego.

10.5 Planos de monotorização
Recursos hídricos
Na fase de exploração deve ser implementado um programa de monitorização, devendo ser avaliada a
necessidade da sua revisão em função dos resultados que vierem a ser obtidos ao longo da vida útil do
projeto no que concerne à caracterização qualitativa dos recursos hídricos.
a) Recursos Hídricos Subterrâneos
Deve ser realizada a monitorização dos recursos hídricos subterrâneos de acordo com o previsto no
“Programa Global para a Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos do EFMA – Fase de
exploração”.
b) Recursos Hídricos Superficiais
O programa de monitorização das águas superficiais, previsto no EIA e de acordo com o “Programa Global
para a Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos do EFMA – Fase de exploração”, deve incluir
mais um ponto de amostragem no Rio Xarrama a jusante do perímetro de rega. Deste modo, as
amostragens devem realizar-se nos pontos constantes da tabela seguinte (coordenadas aproximadas no
sistema PT-TM06/ETRS89):
Pontos de monitorização

Código da massa de água

X (m)

Y (m)

Rio Xarrama Montante

PT06SAD1257

11666,413

-140526,812

Ribeira da Fragosa

PT06SAD1244

9336,433

-142697,992

Ribeira do Regedor

PT06SAD1248

6342,87

-143352,77

Rio Xarrama Jusante

PT06SAD1257

4391,217

-147004,897

Pontos de monitorização das águas superficiais

Os resultados do programa de monitorização deverão ser apresentados em formato digital editável (.xls) e
mediante um relatório anual que conterá uma avaliação dos dados coligidos nesse período bem como a
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verificação da conformidade com as normas em vigor aplicáveis e incluindo a série completa de cada
estação de amostragem com análise de tendência.
A amostragem de água nas captações de água subterrânea deverá ser efetuada com recurso a
equipamento de bombagem e na boca das captações.
A monitorização das águas superficiais e subterrâneas deve iniciar-se com uma amostragem anterior à
fase de construção (caracterização da situação de referência) e deverá ser efetuada também uma
amostragem imediatamente antes da fase de exploração do projeto.
O programa de qualidade da água poderá ser revisto, de 2 em 2 anos, de acordo com os resultados obtidos.
Até à comunicação, pelo proponente, da versão revista do programa de monitorização a implementar,
mantém-se em vigor a versão anteriormente aprovada.
Parâmetro

Limiar

Azoto Amoniacal (mg/L)

Norma qualidade

0,5

Condutividade (µS/cm)

2500

pH

5,5-9

Arsénio (mg/L)

0,01

Cádmio (mg/L)

0,005

Chumbo (mg/L)

0,01

Mercúrio (mg/L)

0,001

Cloreto (mg/L)

250

Sulfato (mg/L)

250

Tricloroetileno (µg/L)

0,65

Tetracloroetileno (µg/L)

0,65

Nitrato (mg/L)

50

Pesticidas (substância individual) (µg/L)

0,1

Pesticidas (total) (µg/L)

0,5

Benzeno (µg/L)

1,0

Etilbenzeno (µg/L)

1,3

Tolueno (µg/L)

1,3

Xileno (µg/L)

1,3

Normas aplicáveis às águas subterrâneas
(fonte: Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Sado)
Parâmetros

Norma

Oxigénio Dissolvido

≥ 5 mg O2/L

Taxa de saturação em Oxigénio

entre 60% e 120%

Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5)

≤ 6 mg O2/L

pH

entre 6 e 9 (3)

Azoto amoniacal

≤ 1 mg NH4/L

Nitratos

≤ 25 mg NO3/L

Fósforo Total

≤ 0,13 mg P/L

Arsénio

50

Cobre

7,8 (depende de pH, DOC e dureza da água)

Zinco

a Norma de Qualidade de 3,1 será aplicada se a dureza da água <24
mg/l CaCO3
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Parâmetros

Norma

Etilbenzeno

65

Xileno (total)

2,4

Tolueno

74

Normas aplicáveis às águas subterrâneas (fonte: Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Sado)

De acordo com os resultados de monitorização que venham a ser obtidos, face a incumprimento das
normas de qualidade da água, deverá ser averiguada a causa e corrigida a situação através de
implementação de medidas adequadas e sujeitas a aprovação prévia pela APA, I.P..
A determinação laboratorial dos parâmetros físico-químicos deverá seguir os métodos, precisão e limites
de deteção estipulados no Decreto – Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, devendo esta informação ser
igualmente reportada.
Aquando da atribuição dos Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) poderão ser estipuladas
condicionantes a cumprir em matéria de monitorização da qualidade da água.
De referir que o promotor deste projeto deverá, logo que possível, tratar do pedido de atribuição de TURH,
para todas as intervenções em terrenos do Domínio Hídrico, junto da entidade responsável (a APA/ARH
Alentejo).
Avifauna
Deve ser realizada a monitorização da avifauna de acordo com o previsto no Programa Global de
Monitorização da Avifauna na Rede Secundária de Rega do EFMA – Fase de Exploração.
Solos
A) Considerações prévias e objetivos
Embora a grande maioria da área a regar não apresente problemas de salinização ou alcalização, verificase que alguns solos apresentam alguma sensibilidade para a alcalização, problema que poderá acentuarse com a introdução do regadio, devido não só há existência de sais dissolvidos na água de rega como
também devido à maior intensificação cultural.
Assim, preconiza-se um programa de monitorização para os solos, a implementar na fase de exploração,
que tem por objetivo detetar problemas ao nível da salinização e alcalização dos solos. Deste modo, com
este programa pretende-se detetar e corrigir atempadamente estes problemas.
B) Parâmetros a monitorizar
De modo a monitorizar a evolução dos solos da área regada ao longo do tempo, deverão ser analisados
os seguintes parâmetros:
− Condutividade elétrica (CE) da solução do solo (em pasta saturada);
− Teor em sódio (Na);
− Teor em magnésio (Mg);
− Teor em potássio (K);
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De forma a permitir usar modelos de distribuição de água e de alguns iões no solo, de modo a ser possível
uma previsão dos efeitos da rega na salinização e alcalização dos solos em face de cenários diversos,
poderão ser determinados os seguintes parâmetros:
− Velocidade de percolação da água no solo;
− Massa volúmica aparente do solo;
− Porosidade do solo;
− Quantidade do ião sódio adsorvido no solo e na solução do solo em equilíbrio;
− Análises periódicas à água de rega, nomeadamente o teor em sais, SAR e bicarbonatos.
Estes últimos parâmetros permitem calcular o coeficiente de distribuição Kd do ião sódio no solo,
permitindo a futura modelação da distribuição deste ião no solo.
C) Locais e frequência de amostragem
O início do Programa de Monitorização deve ser antecedido de uma caracterização da situação de
referência a realizar antes do início da obra.
As áreas a selecionar para monitorização deverão incluir preferencialmente áreas de maior risco de
degradação, constituindo assim verdadeiras áreas de controlo e alerta para todas as restantes áreas.
Em termos médios, poderá ser considerado um número de pontos de amostragem equivalente a cerca de
1 ponto por cada 300 ha, embora possam não estar uniformemente distribuídos, tendo em conta as
especificidades da área a estudar.
As colheitas de solo deverão ser feitas no final da época seca. A comparação dos dados obtidos ao longo
do tempo dará uma indicação segura do efeito da rega na qualidade dos solos e de medidas que deverão
ser adotadas. A periodicidade das análises de solos a efetuar deverá ser a seguinte:
− Para

os

solos

mais

suscetíveis,

incluindo

os

que

apresentaram

suscetibilidade

alta

à

salinização/alcalinização do solo, a periodicidade será anual, devendo a sua realização ser efetuada
após a época seca;
− Para os restantes solos, as análises deverão ser feitas de 3 em 3 anos;
As cartas de suscetibilidade à salinização e alcalização deverão ser refeitas anualmente de acordo com os
dados recolhidos, pelo que a definição dos solos a monitorizar anualmente ou trianualmente deverá
igualmente ser revista de acordo com os dados que forem sendo obtidos.
D) Tratamento de dados
Com base nos resultados obtidos, a Carta de Risco de Alcalinização e Salinização dos Solos deverá ser
revista e refeita anualmente de acordo com os dados recolhidos, pelo que a definição dos solos a
monitorizar, anualmente ou trianualmente, deverá igualmente ser revista de acordo com os dados que
forem sendo obtidos.
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Os resultados deverão ainda ser utilizados para produzir o boletim de rega, onde deverá ser apresentada
cartografia com as áreas onde deverão ser aplicadas medidas de minimização dos efeitos da Alcalinização
e/ou de Salinização do solo.
E) Prazos, periodicidade e conteúdo dos relatórios de monitorização
Após cada campanha de amostragem deve ser feito um relatório de progresso, com recomendações, em
que figurem as principais conclusões do estudo de monitorização.
Em cada relatório devem constar os pontos de recolha efetuados, a metodologia aplicada, as condições
de amostragem e uma discussão dos resultados obtidos.
Caso se justifique, o plano de monitorização dos solos poderá ser revisto de acordo com os seguintes
critérios, sem prejuízo de outros que se revelem pertinentes no decorrer da monitorização:
−

Deteção de impactes negativos significativos sobre os solos, diretamente imputáveis à exploração do
projeto, devendo agir-se no sentido de aumentar o esforço de amostragem;

−

Estabilização dos resultados obtidos, com comprovação da eficácia das medidas implementadas,
podendo neste caso diminuir-se a frequência ou mesmo o número de locais de amostragem;

−

Os resultados obtidos para determinados parâmetros comprovarem a inexistência de impactes
negativos ou, por outro lado, não serem conclusivos, podendo neste caso diminuir-se ou reequacionarse o número e tipo de parâmetros propostos.

Os relatórios efetuados no âmbito deste Plano de Monitorização deverão ser remetidos à Autoridade de
AIA.
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11. ANEXOS

AIA 2976 | Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e Respetivo Bloco de Rega
Parecer da Comissão de Avaliação

135

Anexo I - Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais
I.

Enquadramento

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de avaliação de
impacte ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), de um índice de
avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º 1 do seu artigo 18.º, que se
transcreve:
1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num índice de
avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala numérica, correspondendo
o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito significativos, irreversíveis, não minimizáveis
ou compensáveis.
De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais das
Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma, desenvolveu uma
proposta de metodologia para determinação do referido índice, o qual se constitui como uma ferramenta
de expressão de resultados.
A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente, através do
despacho emitido a 17 de abril de 2014, e será aplicada por um período experimental de um ano, após o
qual será efetuado um balanço da sua aplicação.
De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício de
ponderação inerente, deve ser efetuada, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação e constar
como anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013,
de 31 de outubro.
II. Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais
Face ao enquadramento acima apresentado, a Comissão de Avaliação procedeu à determinação do índice
de avaliação ponderada de impactes ambientais, o qual, assumindo-se como uma ferramenta de
expressão de resultados, foi apenas desenvolvido para a alternativa identificada como a que, globalmente,
melhor permite assegurar a ponderação dos valores em presença.
Foi também adotado como pressuposto de base a não inclusão da componente “Ordenamento do
Território” como um fator ambiental específico dado que:
•

Os valores inerentes às regras fixadas nos instrumentos de gestão territorial (IGT) foram
ponderados de forma transversal na análise desenvolvida sectorialmente para os vários fatores
ambientais; e

•

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu 18.º n.º 6, refere que as situações de
desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do procedimento de AIA.

Assumindo os pressupostos acima explanados, a CA procedeu à determinação da significância dos
impactes do projeto, na alternativa selecionada, sobre os fatores ambientais considerados, tal como a
seguir se sintetizam:
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Significância dos

Significância dos

impactes negativos

impactes positivos

Geologia

Pouco significativos

Não identificados

Recursos Hídricos

Significativos

Significativos

Sistemas Ecológicos

Significativos

Não identificados

Solos

Pouco significativos

Significativos

Uso do Solo

Significativos

Não identificados

Socio-economia

Pouco significativos

Significativos

Agrossistemas

Pouco significativos

Muito significativos

Paisagem

Pouco significativos

Sem significado

Património Cultural

Pouco significativos

Não identificados

Fatores Ambientais

Face às caraterísticas do projeto e aos seus objetivos, e tendo em consideração os valores em presença
nas áreas afetadas, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância aos fatores ambientais
considerados:
Fatores Ambientais

Preponderância

Geologia

Relevante

Recursos Hídricos

Relevante

Sistemas Ecológicos

Determinante

Solos

Relevante

Uso do Solo

Relevante

Socioeconomia

Determinante

Agrossistemas

Determinante

Paisagem

Relevante

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários fatores
ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, a presente CA procedeu à determinação do
índice de avaliação ponderada de impactes ambientais do projeto de “Circuito Hidráulico de Viana do
Alentejo e Respetivo Bloco de Rega”, de acordo com a valoração numérica definida na metodologia
proposta pelo Grupo de Pontos Focais das Autoridades de AIA, tendo sido obtido o valor 4.
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Anexo II - Parecer da entidade consultada

•

Parecer das Águas Públicas do Alentejo, S.A.
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