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EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURAS DO 

ALQUEVA, S.A. 

CIRCUITO HIDRÁULICO DE REGUENGOS E RESPETIVO BLOCO DE 

REGA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

ELEMENTOS ADICIONAIS 

 

ENQUADRAMENTO 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, relativo ao processo 
de AIA nº 3007 “Circuito Hidráulico de Reguengos e Respetivo Bloco de Rega” 
apresenta-se no presente volume, o Aditamento ao Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA). O presente relatório reflete os elementos adicionais solicitados pela Agência 
Portuguesa do Ambiente, enquanto Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA), expressas no Ofício com a Ref.ª S017494-201803-DAIA.DAP e que se apresenta 
no Anexo I. 

O proponente do Projeto e Dono da Obra é a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e 
Infraestruturas do Alqueva, S.A. (adiante designada apenas por EDIA), com sede em: 

Rua Zeca Afonso, 2 
7800-522 Beja 

Telefone: 284 315 100  Fax: 284 315 101 

Correio eletrónico: edia@edia.pt  
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PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS PARA EFEITOS DE CONFORMIDADE DO EIA 

1 INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO 

1.1 O projeto tem como objetivos: a) proporcionar a prática de regadio numa 
área de cerca de 10.000 ha, atendendo a que atualmente os agricultores 
estão limitados nesta prática por insuficiência das reservas de água 
disponíveis; b) reforçar o perímetro de Rega da Vigia com cerca de 5 
hm3/ano. Neste âmbito, esclarecer os motivos que induziram à definição do 
objetivo b); 

O volume armazenado na albufeira da Vigia é utilizado para rega e para abastecimento 
público. No entanto, tem-se verificado ao longo dos anos uma escassez regular de 
recursos hídricos nesta albufeira para a garantia dos seus usos. Neste enquadramento 
preconizou-se através do Circuito Hidráulico de Reguengos o reforço da albufeira da 
Vigia. 

1.2 Apresentar identificação do número e a localização dos utentes que a nível 
precário estão a ter fornecimento de água para a rega de prédios rústicos 
incluídos e não incluídos na área do bloco de rega agora proposta, bem como 
de outras atividades não agrícolas. Note-se que esta informação reporta-se 
aos eventuais precários do Bloco de Rega de Monte Novo e Perímetro de 
Rega da Vigia; 

No desenvolvimento do Projeto de Execução foram identificadas três áreas 
beneficiadas a título precário a partir do Bloco de Rega de Monte Novo, tendo-se 
procurado a sua integração no perímetro agora em estudo (vd. Figura Ad1). Destas, 
apenas foi possível integrar uma delas (a mais central, na figura). As restantes duas, 
mais a Oeste, pertença de um único beneficiário, não foram integradas por vontade 
expressa do próprio, dado já ter investido e estabilizado a sua rede terciária a partir 
das origens de água disponíveis, nomeadamente em função da localização da boca de 
rega que lhe foi atribuída.   

Na presente data, existe ainda, na proximidade do projeto, uma área beneficiada 
através de uma captação direta a partir da albufeira de Alqueva. Esta captação tem 
como objetivo reforçar as origens de água superficial existentes na propriedade. Dos 
cerca de 604 ha regados, aproximadamente 90 ha foram considerados para 
fornecimento de água a partir do Bloco de Rega de Reguengos.  
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Figura Ad1 – Áreas beneficiadas a título precário 

1.3 De acordo com o "Quadro 1.4 - Entidades contatada", o ICNF foi uma das 
entidades contatadas, sendo que na coluna com a "Informação solicitada" 
encontra-se referenciado "parecer positivo". Neste sentido, deverá esclarecer 
o que se entende por "parecer positivo"; 

No âmbito do contacto a entidades em fase de EIA, foram selecionadas e abordadas 
aquelas consideradas como de maior interesse e relevo tendo em conta a tipologia de 
projeto e o enquadramento geográfico, ambiental e socioeconómico. 

Para as entidades listadas e alvo de contacto, foi solicitado o seu pronunciamento 
quanto ao projeto, requerendo o respetivo parecer positivo de cada entidade ou, caso 
se verificasse algum condicionamento ou questão importante a avaliar e/ou a ter em 
consideração no projeto, que fossem enumeradas essas questões e enviada a 
informação e dados necessários à sua análise e ponderação por parte do projeto e 
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Estudo de Impacte Ambiental. Deste modo, a informação solicitada é “parecer 
positivo”. No entanto, o ICNF não se pronunciou em tempo útil à realização do EIA. 

1.4 Complementar a informação na fase de exploração sobre as ações a gestão 
de resíduos agrícolas, gestão de efluentes de produtos fitofármacos, 
resultantes da atividade agrícola; 

1.5 Apresentar caraterização dos efluentes na fase de exploração incluindo os 
efluentes de produtos fitofármacos e na caraterização das emissões 
previsíveis, bem como, as emissões resultantes do risco de deriva da 
pulverização e de escorrimento / erosão; 

Esclarece-se que a secção 5.7.2 do RS do EIA se refere às emissões previsíveis durante 
a fase de exploração, resultantes das componentes de projeto ou que dele resultam 
diretamente. Como tal, identificou-se como emissões associadas a águas residuais e 
efluentes aquelas geradas diretamente pelas componentes de projeto em causa, neste 
caso os efluentes do edifício da estação elevatória da Bragada. 

Por outro lado, a carga poluente associada ao uso de produtos fitofarmacêuticos 
constitui uma introdução de substâncias poluentes do tipo difuso, não se configurando 
como um efluente residual de origem pontual conforme aborda o subcapítulo 5.7.2 do 
EIA. Contudo, e ainda que tenha uma expressividade residual e cuja mitigação pode ser 
assegurada, existe a produção residual de efluentes associados aos excedentes de 
caldas de produtos fitofarmacêuticos e águas de lavagem associadas, razão pela qual 
abaixo se reformula a secção 5.7.2 em conformidade. 

Acresce ainda que, embora seja expectável o uso de produtos fitofarmacêuticos, a sua 
utilização não se engloba diretamente por via do projeto em avaliação ou da atividade 
do proponente; o projeto pretende apenas assegurar a infraestruturação de rega 
necessária para o posterior uso por parte da comunidade agrícola aderente, sendo que 
a gestão e aplicação das ações de rega e uso de produtos que promovam a eficiência, 
controlo e produtividade das respetivas culturas é da exclusiva responsabilidade de 
cada beneficiário. 

Desta forma, não é possível antever o tipo e frequência de uso de produtos 
fitofarmacêuticos, assim como não é possível veicular uma estimativa da carga 
poluente difusa associada e demais emissões subsequentes (deriva de pulverização e 
escorrência superficial). Assim, estas questões foram avaliadas de forma qualitativa no 
âmbito da avaliação de impacte sobre os descritores solos e recursos hídricos 
subterrâneos, bem como propostas medidas no sentido de divulgar um código de boas 
práticas agrícolas a implementar em todos os Blocos de Rega do EFMA e ações de 
divulgação e sensibilização aos beneficiários que contemplem, entre outras: 

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

 Técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio;  

 Aplicação de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes;  
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 Produção/proteção integrada. 

Em função do solicitado, e atendendo ao deficit de informação associado ao tipo de 
utilização e produção decorrentes dos objetivos de cada beneficiário, complementa-se 
contudo de acordo com a informação disponível, opções de gestão de resíduos 
agrícolas e de produtos fitofarmacêuticos, bem como complementada a informação 
relativa à produção de águas residuais de produtos fitofarmacêuticos. Adicionalmente, 
complementam-se ainda as medidas para a fase de exploração (secção 11.2.3) FE1 e 
FE2. 

Para facilitar a compreensão e leitura, reproduz-se na íntegra a secção 5.7.2 e as 
medidas FE1, FE2, FE6 e FE8 (secção 11.2.3) do EIA, mantendo-se a numeração original 
do EIA. 

5.7.2 Fase de Exploração 

EFLUENTES 

As instalações sanitárias da estação elevatória da Bragada serão responsáveis pela 
produção de águas residuais. Estas serão recolhidas numa caixa de inspeção e enviadas 
para uma fossa séptica onde as águas residuais domésticas permanecerão o tempo 
suficiente para sofrerem um tratamento físico (sedimentação e flotação) e um 
tratamento biológico (fermentação séptica ou digestão anaeróbia). A complementar a 
fossa séptica, a jusante desta, localizar-se-á uma trincheira infiltrante, que se destina a 
efetuar a infiltração no solo dos efluentes da fossa. 

No âmbito da atividade de regadio a executar pelos agricultores beneficiários poderá 
ainda ocorrer, nos casos aplicáveis e num quantitativo residual (em função da 
eficiência de produção e prevenção do desperdício de produto e económico associado) 
a produção de efluentes de produtos fitofarmacêuticos, associados a: 

 Excedente de caldas de produtos fitofarmacêuticos; 

 Águas de lavagem de depósitos contendo calda de produtos fitofarmacêuticos. 

O tratamento e gestão deste tipo de resíduos são já regulados e de execução 
mandatória por todos os produtores agrícolas que recorram a este tipo de produtos 
pela Lei n.º 26/2013, de 11 de abril (alterada pelo Decreto-Lei n.º 35/2017, de 24 de 
março), no âmbito da qual se estabelece, por exemplo, um conjunto de requisitos para 
o armazenamento de produtos fitofarmacêuticos (Anexo I-Parte B) e para a 
manipulação e preparação de caldas e limpeza dos equipamentos de aplicação dos 
produtos fitofarmacêuticos (Anexo III). 

No que diz respeito à possível carga poluente associada à aplicação dos produtos 
fitofarmacêuticos no solo e possíveis emissões associadas à escorrência superficial e 
deriva de pulverização, a sua quantificação não é possível, uma vez que tal dependerá 
da opção individual de cada beneficiário e do tipo de cultura e maneio praticados. Não 
obstante, propõe-se na secção 11.2.3 um conjunto de medidas de minimização para 
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prevenção e redução do respetivo risco, nomeadamente através da proposta de um 
código de boas práticas alargado (que inclui entre outras os aspetos relativos aos 
produtos fitofarmacêuticos, seus impactes e respetivas medidas de gestão) e sua 
implementação pelos beneficiários, ações de sensibilização direcionadas para os 
produtores e a observação integral das medidas, normas e requisitos da Lei 
n.º 26/2013, de 11 de abril (alterada pelo Decreto-Lei n.º 35/2017, de 24 de março). 

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

Durante a fase de exploração, o funcionamento dos motores de máquinas e 
equipamentos mecânicos associados à atividade agrícola conduzirá à libertação de 
poluentes para a atmosfera, nomeadamente monóxido de carbono (CO), dióxido de 
carbono (CO2), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre (SO2) e partículas. No 
entanto, esta situação já se verifica atualmente, podendo vir a ser incrementada a 
emissão de poluentes atmosféricos, mas não de forma a comprometer a qualidade do 
ar.  

RUÍDO E VIBRAÇÕES 

Com o início da exploração do projeto poderá ocorrer um acréscimo dos níveis sonoros 
e vibrações, em consequência do funcionamento da maquinaria, dos equipamentos 
agrícolas e da circulação de viaturas, mas sem alterações relevantes sobre o ambiente 
sonoro atual, o qual já é alvo da incidência das fontes sonoras referidas. 

O funcionamento dos 4 grupos eletrobomba da estação elevatória da Bragada, dos 6 
grupos eletrobomba da estação sobrepessora das Aldeias de Montoito e dos 6 grupos 
eletrobomba da estação sobrepessora da Revilheira serão responsáveis pela emissão 
de ruído. Contudo, dado estes equipamentos se encontrarem no interior de edifícios, a 
emissão de ruído para o exterior será minimizada, o que não provocará alterações no 
ambiente sonoro. 

RESÍDUOS 

Relativamente à produção de resíduos, perspetiva-se que sejam resultantes da 
atividade agrícola e da manutenção dos equipamentos e máquinas de apoio à 
agricultura. 

Quadro 5.15 – Principais resíduos produzidos na fase de exploração 

DESIGNAÇÃO DO RESÍDUO CÓDIGO LER 

Resíduos provenientes da Agricultura 

Lamas provenientes da lavagem e limpeza 02 01 01 

Resíduos de tecidos vegetais 02 01 03 

Resíduos de plásticos (excluindo embalagens) 02 01 04 

Resíduos silvícolas 02 01 07 

Resíduos agro-químicos contendo substâncias perigosas. 02 01 08 (*) 
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DESIGNAÇÃO DO RESÍDUO CÓDIGO LER 

Resíduos agro-químicos não abrangidos em 02 01 08 02 01 09 

Resíduos metálicos 02 01 10 

Outros resíduos não anteriormente especificados 02 01 99 

Resíduos de Embalagens e Resíduos Equiparados Urbanos 

Embalagens: de papel e cartão, de plástico, de madeira, metal, 
compósitas, misturas de embalagens ou de vidro 

15 01 01 a 15 01 07 

Papel e cartão; vidro; resíduos biodegradáveis; plásticos; metais 

20 01 01 

20 01 02 

20 01 08 

20 01 39 

20 01 40 

Misturas de resíduos urbanos e equiparados (Indiferenciados) 20 03 01 

Resíduos da Utilização e Manutenção de Maquinaria e Veículos 

Resíduos de colas ou vedantes contendo solventes orgânicos ou outras 
substâncias perigosas 

08 04 09(*) 

Óleos hidráulicos usados; Óleos usados de motor, transmissões e 
lubrificação; Lamas contaminadas com hidrocarbonetos 

13 01 10(*) 

13 02 05(*) 

13 05 02(*) 

Embalagens contaminadas por substâncias perigosas; desperdícios 
contaminados com hidrocarbonetos; absorventes e panos de limpeza 

15 01 10(*) 

15 02 02(*) 

15 02 03 

Pneus usados; filtros de óleo e gasóleo; pastilhas de travões contendo 
amianto; outras pastilhas de travão; fluidos dos travões; fluidos 
anticongelantes contendo substâncias perigosas ou não; Metais 
ferrosos e metais não ferrosos; plástico; vidro 

16 01 03 

16 01 07(*) 

16 01 11(*) 

16 01 12 

16 01 13 (*) 

16 01 14 (*) 

16 01 15 

16 01 17 

16 01 18 

16 01 19 

16 01 20 

(*) Resíduos Perigosos segundo Decisão 2014/955/UE 

No entanto, a maioria dos resíduos apresentados já se verifica atualmente, em 
consequência das atividades agrícolas que ocorrem nas parcelas dos sub-blocos do 
projeto, sendo encaminhados e geridos pelos proprietários das explorações agrícolas. 
Salienta-se que, aquando das visitas de campo realizadas, não se vislumbrou a 
deposição inadequada de resíduos na área de estudo. 

Embora as opções de gestão de resíduos sejam da responsabilidade exclusiva de cada 
beneficiário no âmbito da sua atividade como produtor agrícola, salienta-se que serão 
aplicáveis ou possíveis algumas das seguintes opções de gestão de resíduos agrícolas e 
outros resultantes da atividade agrícola: 
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 Aplicação agronómica dos resíduos das culturas na própria exploração, através 
de trituração, com vantagens do ponto de vista ambiental e agronómico; 

 Encaminhamento dos resíduos agrícolas para operador de gestão licenciado; 
nos concelhos que abrangem a área de estudo, e para a tipologia de resíduos 
de agricultura, estão registados no SILOGR (Agência Portuguesa do Ambiente) 
o Ecocentro e Estação de Transferência de Reguengos de Monsaraz, o Parque 
de Gestão Ambiental e Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico de Évora, 
e a empresa NOITES RECICLAGEM, Matérias Primas Secundárias, Lda.; 

 Encaminhamento dos resíduos de embalagens de produtos fitofarmacêuticos, 
biocidas e sementes para o Sistema Integrado de Gestão de Embalagens e 
Resíduos em Agricultura – VALORFITO (existem pontos de retoma no concelho 
de Portel, Redondo e Évora), assegurando o cumprimento da legislação 
aplicável (Decreto-Lei n.º 366-A/97, de 20 de dezembro, alterado pelos 
Decretos-Lei n.º 162/2000, de 27 de julho, 92/2006, de 25 de maio, 178/2006, 
de 5 de setembro, 73/2011, de 17 de junho, 110/2013 de 2 de agosto, e 
48/2015, de 10 de abril e 71/2016, de 4 de novembro, bem como, o disposto 
no Decreto-Lei n.º 407/98, de 21 de dezembro. 

11.2.3 Fase de exploração 

Da responsabilidade da Entidade Gestora: 

FE1: Cabe à entidade gestora desenvolver e divulgar, na área afeta ao Bloco de 
Rega, um código de boas práticas agrícolas, de aplicação transversal a todos os 
Blocos de Rega do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). 

Esse documento deverá ser validado por entidades competentes e deverá 
incluir, no que se aplique, o Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação 
do Solo e da Água (MBPA, 1999), o Código de Boas Práticas Agrícolas para a 
Proteção da Água Contra a Poluição com Nitratos de Origem Agrícola, editados 
pelo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, o 
Código de Boas Práticas Ambientais (CBPA, 1997), revisto pelo Despacho 
nº1230/2018, e as regras aplicáveis à proteção integrada das culturas, e 
condutas de boa prática direcionadas para a contaminação por via dos 
produtos fitofarmacêuticos, incluindo Gestão de Efluentes de Produtos 
Fitofarmacêuticos – Boas Práticas para a Proteção da Água (ANIPLA, 2017), 
Boas Práticas Para Reduzir o Risco de Escorrimento e Melhor Proteção da Água 
(projeto TOPPS; ANIPLA, s.d.) e Boas Práticas para Redução do Risco de Deriva 
da Pulverização e Proteção da Qualidade da Água (projeto TOPPS; ANIPLA, 
2015). 

O proponente deverá assegurar que todos os beneficiários tenham 
conhecimento do referido código, sendo a responsabilidade de implementação 
dos beneficiários. 
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FE2: É da responsabilidade da entidade gestora concretizar ações de divulgação e 
de sensibilização aos agricultores beneficiários, as quais deverão contemplar, 
para além de outros temas que venham a ser considerados convenientes, os 
seguintes: 

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

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

o Técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio, 
incluindo implementação de técnicas de rega sustentáveis;  

o Aplicação de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes, gestão dos seus 
impactes e boas práticas a implementar;  

o Produção/proteção integrada, com enfoque na utilização racional do 
recurso solo; 

o Importância e manutenção das bandas/galerias ripícolas; 

o Gestão dos resíduos agrícolas orientada para o reaproveitamento de 
resíduos de culturas na própria exploração, como fator de produção, e 
assegurando o correto encaminhamento daqueles que não podem ser 
prevenidos, reutilizados ou reciclados como fator produtivo. 

FE3: É da responsabilidade da entidade gestora a publicação de um boletim a 
distribuir anualmente por todos os agricultores beneficiários do Bloco de Rega. 
Esse boletim deve conter informação acerca dos resultados das monitorizações 
efetuadas. Caso os resultados indicarem a existência de problemas a nível dos 
solos e qualidade da água, essas situações devem ser divulgadas, assim como 
as medidas de minimização a adotar.  

FE4: Deve a entidade gestora manter um sistema de registo com informação 
relativa ao perímetro de rega (nomeadamente áreas regadas, culturas 
praticadas, quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes e de pesticidas). 
Estas informações deverão ser cedidas pelos beneficiários à EDIA, anualmente, 
por forma a manter o sistema atualizado.  

FE5: Caso os programas de monitorização, a implementar pela Entidade Gestora, 
detetem problemas ao nível da qualidade da água ou dos solos, relacionados 
com um aumento anormal dos níveis de salinização e alcalinização, devem ser 
definidas e implementadas medidas de combate e correção. 

Da responsabilidade dos Beneficiários do Perímetro de Rega: 

FE6: É responsabilidade do beneficiário deste Aproveitamento Hidroagrícola 
implementar, na área afeta ao Bloco de Rega, um código de boas práticas 
agrícolas e ambientais para o EFMA, validado por entidades competentes. Para 
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além das medidas elencadas no referido Código terá o beneficiário de ter em 
consideração as seguintes:  

o Cumprimento integral das normas e requisitos aplicáveis da Lei 
n.º26/2013, de 11 de abril (alterada pelo Decreto-Lei n.º 35/2017, de 24 
de março) relativamente à aplicação e gestão de produtos 
fitofarmacêuticos; 

o Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do 
solo, bem como a fertilização de fundo; 

o Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível; 

o Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das 
caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de 
aplicação; 

o Devem ser mantidos, sempre que tecnicamente possível, os exemplares 
arbóreos existentes a compartimentar a paisagem, nomeadamente, junto 
aos caminhos e nos limites das propriedades; 

o Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as 
intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como 
adaptar os sistemas de rega ao tipo de solo e classes de risco de erosão; 

o Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as 
mobilizações ao mínimo indispensável; 

o Cumprir o legalmente estabelecido no que respeito ao domínio hídrico; 

o Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis do 
ponto de vista ecológico; 

o Aplicação agronómica dos resíduos das culturas na própria exploração, 
através de trituração, com vantagens do ponto de vista ambiental e 
agronómico; 

o Encaminhamento dos resíduos agrícolas para operador de gestão 
licenciado; 

o Encaminhamento dos resíduos de embalagens de produtos 
fitofarmacêuticos, biocidas e sementes para o Sistema Integrado de 
Gestão de Embalagens e Resíduos em Agricultura – VALORFITO, 
assegurando o cumprimento da legislação aplicável (Decreto-Lei n.º 366-
A/97, de 20 de dezembro, alterado pelos Decretos-Lei n.º 162/2000, de 27 
de julho, 92/2006, de 25 de maio, 178/2006, de 5 de setembro, 73/2011, 
de 17 de junho, 110/2013 de 2 de agosto, e 48/2015, de 10 de abril e 
71/2016, de 4 de novembro, bem como, o disposto no Decreto-Lei n.º 
407/98, de 21 de dezembro. 
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FE7: É da responsabilidade dos beneficiários a cedência de todos os dados 
necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega, à 
Entidade Gestora do Perímetro, nomeadamente: 

o Áreas regadas;  

o Culturas praticadas;  

o Sistemas de rega utilizados;  

o Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes;  

o Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas; 

o Gestão de produtos fitofarmacêuticos; 

o Gestão de resíduos agrícolas; 

o Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural. 

FE8: Não é permitida a afetação da vegetação ribeirinha (arbórea e arbustiva) 
existente nas linhas de água, devendo o beneficiário manter uma faixa de 
proteção mínima, conforme estabelecido na legislação em vigor. 

FE9: Os beneficiários terão de informar da efetiva selagem das suas captações de 
água. 

 

1.6 Entregar ficheiro georreferenciado contendo os limites do projeto e, 
eventualmente, as suas componentes principais, em formato shapefile. 

Entrega-se em conjunto com o presente documento a shapefile solicitada. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

2.1 GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E TECTÓNICA E SISMICIDADE; RECURSOS MINERAIS 

2.1.1 Apresentar enquadramento da área de estudo em termos de zonamento 
sísmico segundo a versão mais recente da Norma Portuguesa do Eurocódigo 
8 (NP EN 1998-1 2010). 

Para facilitar a compreensão e leitura, reproduz-se na íntegra a secção 6.3.5. do EIA, 
mantendo-se a numeração original do EIA, integrando nesta versão o enquadramento 
segundo a versão mais recente da NP EN 1998-1:2010. 

6.3.5 Sismicidade 

A sismicidade em Portugal embora pouco intensa e pouco frequente é materializada, 
por vezes, por sismos de elevada intensidade e magnitude, resultando em geral de 
roturas em falhas ativas. Estes dados encontram-se compilados numa carta 
sismotectónica e permitem concluir que o território tem sido afetado por sismos de 
magnitude baixa a moderada (M < 5) e, ocasionalmente, alguns eventos com 
magnitude superior (5 ≤ M ≤ 7,8), cujos epicentros exibem a distribuição geográfica 
indicada na Carta Sismotectónica de Portugal apresentada na Figura 6.14. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica – extraída de Cabral (1983) 

Figura 6.14 – Carta Sismotectónica de Portugal Continental 



RS_ELEMADIC_CH_bloco_rega_Reguengos_2018.05.04 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Elementos Adicionais 

13 

Observando esta carta, verifica-se já terem ocorrido no passado sismos com epicentro 
na proximidade da área de estudo.  

A sismicidade de uma região também pode ser avaliada com base no grau de 
sismicidade atribuído pelo Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de 
Edifícios e Pontes (RSAEEP). Este regulamento contém informação que permite a 
definição das ações sísmicas nos locais das obras, quer para sismos distantes quer para 
sismos próximos, em função das quatro zonas em que o país foi dividido, A, B, C e D, 
por ordem decrescente de grau de sismicidade. A influência do grau de sismicidade é 

traduzida pelo coeficiente de sismicidade, . 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica – extraída de Cabral (1983) 

Figura 6.15 – Carta de zonamento sísmico de Portugal Continental 

Na carta de Zonamento Sísmico de Portugal Continental a área de estudo situa-se na 
zona B, ou seja, a segunda de maior risco sísmico para o território continental, à qual 

corresponde o valor de  de 0,7.  

A intensidade sísmica é um parâmetro que permite avaliar as vibrações sísmicas 
sentidas num certo local tendo em conta os efeitos produzidos em pessoas, objetos e 
estruturas. Na Figura 6.16 são apresentadas as intensidades sísmicas máximas 
observadas em Portugal Continental. 
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Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica  

Figura 6.16 – Intensidade sísmica máxima 

Em termos de sismicidade histórica a área de estudo encontra-se repartida entre as 
áreas classificadas com intensidade sísmica máxima entre VII e VIII. 

De acordo com o Eurocódigo 8 – Projeto de estruturas para resistência aos sismos 
(EC8; NP EN 1998-1 2010), a ação de fenómenos sísmicos mais ou menos severos pode 
ser sistematizada em dois grandes tipos: 

 Ação sísmica do Tipo 1, correspondente a sismos distantes, de grande 
magnitude e com epicentro no mar (sismicidade interplacas Eurasiática e 
Africana);  

 Ação sísmica do Tipo 2, associada a sismos locais, de magnitude moderada e 
pequena distância focal (sismicidade intraplaca Eurasiática). 

O documento de regulamentação define, em função do tipo de ação sísmica 
considerada e para cada uma das zonas sísmicas definidas, o valor da aceleração de 
referência de projeto, como esquematizado na Figura Ad1. 
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Fonte: Anexo Nacional ao EC8 (2010) 

Figura Ad2 – Zonamento sísmico em Portugal Continental, para os cenários de sismo afastado 
(à esquerda) e sismo próximo (à direita) 

A zona onde se insere a área de estudo corresponde à zona sísmica 1.4 (municípios de 
Évora, Reguengos de Monsaraz e Portel) e 1.5 (município de Redondo), relativamente 
à ação sísmica do Tipo 1, e à zona 2.4 no que se refere à ação de Tipo 2. No Quadro 
6.2, destacam-se as acelerações máximas de referência de projeto a considerar. 

Quadro Ad1 – Aceleração máxima de referência de projeto nas várias zonas sísmicas 

AÇÃO SÍSMICA TIPO 1 AÇÃO SÍSMICA TIPO 2 

Zona Sísmica agR (m/s
2
) Zona Sísmica agR (m/s

2
) 

1.1 2.5 2.1 2.5 

1.2 2.0 2.2 2.0 

1.3 1.5 2.3 1.7 

1.4 1.0 2.4 1.1 

1.5 0.6 2.5 0.8 

1.6 0.35 - - 
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2.1.2 A autoria e o ano de publicação de todos os documentos e trabalhos em que 
se baseia o texto, incluindo Cartas Geológicas e respetivas Notícias 
Explicativas, devem ser indicadas e a referência completa deve ser 
acrescentada ao ponto 5. Bibliografia. 

A caracterização do descritor Geologia, Geomorfologia e Geotecnia, incluindo ainda as 
questões de tectónica e neotectónica, sismicidade, valores geológicos e recursos 
minerais, foi desenvolvida com base no seguinte quadro bibliográfico: 

 LNEG (2010). Carta Geológica de Portugal na escala 1:1.000.000 

 Serviços Geológicos de Portugal (1992). Carta Geológica de Portugal à escala 
1:500.000 

 Oliveira, J.T. (1991). Traços gerais da evolução tectono-estratigráfica da zona 
de Ossa Morena, em Portugal: síntese crítica do estado atual dos 
conhecimentos. Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal. - Tomo 77 
(1991), p. 3-26 

 Moita P., Santos J. F., Pereira M. F. (2005). Tonalites from Hospitais Massif 
(Ossa Morena Zone, Sw Iberian Massif, Portugal): Geochemistry and 
petrogenesis. Geogaceta 37, 51-54. 

 Moita P., Santos J. F., Pereira M. F. (2009). Layerd granitoids: Interaction 
between continental crust recycling processes and mantel derived magmatism. 
Examples from the Évora Massif (Ossa-Morena Zone, southwest Iberia, 
Portugal). Lithos, 111, 125-141 

 Carvalhosa & Zbyszewski (1990). Carta Geológica de Portugal na escala 
1:50.000, Folha 40-B (Reguengos de Monsaraz) e respetiva notícia explicativa 

 Barros & Carvalhosa (1967). Carta Geológica de Portugal na escala 1:50.000, 
Folha 40-D (Portel) e respetiva notícia explicativa 

 Cabral & Ribeiro (1988). Carta Neotectónica de Portugal Continental 

 Cabral (1983). Carta Sismotectónica de Portugal Continental 

 IM (1997). Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual) 

 Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio. Regulamento de segurança e ações 
para estruturas de edifícios e pontes (RSAEEP) 

 NP EN 1998-1 (2010). Eurocódigo 8 – Projeto de estruturas para resistência aos 
sismos 

 NEMUS/Ecossistema/AGRO.GES (2012). Planos de Gestão das Bacias 
Hidrográficas integradas nas Regiões Hidrográfica 6 e 7: Região Hidrográfica 7 
(1º ciclo) 
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 Base de dados do LNEG - Laboratório Nacional de Energia e Geologia:  
http://geoportal.lneg.pt/ 

 Base de dados da DGEG - Direção-Geral de Energia e Geologia:  
http://www.dgeg.gov.pt/ 

 Base de dados do Património Geológico de Portugal com o inventário de 
geossítios de relevância nacional:  
http://geossitios.progeo.pt/ 

 Ofício do LNEG; 

 Ofício da DGEG; 

 Carta de Ordenamento e Condicionantes do PDM dos concelhos intersetados 
pela área de estudo – Évora, Portel, Reguengos de Monsaraz e Redondo. 

Esta lista de referências bibliográficas é, no âmbito da resposta ao presente ponto, 
considerada como adenda ao capítulo 15 do EIA – Bibliografia. 
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2.2 RECURSOS HÍDRICOS 

2.2.1. Apresentar os Planos de Monitorização revistos de acordo com o seguinte: 

 ● O "Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais para o 
Sistema Alqueva-Pedrógão e Rede Primária de Rega", o "Plano Global 
para Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais do EFMA — Fase de 
Exploração", e o "Plano Global para Monitorização dos Recursos Hídricos 
Subterrâneos do EFMA — Fase de Exploração" não contemplam os 
regadios afetos à fase de expansão do EFMA, no qual se inclui o Circuito 
Hidráulico de Reguengos e respetivo bloco de rega. Não havendo nada a 
obstar em relação aos parâmetros a monitorizar, constantes do programa 
e dos planos acima referidos, o mesmo não se pode afirmar em relação aos 
pontos de amostragem, em que existe apenas um ponto de monitorização 
de águas superficiais na área de intervenção do projeto, mais 
concretamente na Ribeira da Azambuja. Deste modo deverá ser 
apresentada, em formato shapefile e no sistema de coordenadas ETRS89- 
PTTM06, a localização previsível dos pontos de amostragem quer das 
águas superficiais, quer das águas subterrâneas. 

 ● Os locais de amostragem das águas superficiais acima referidos deverão 
incluir as linhas de água principais que estarão sob influência da zona 
beneficiada pelo projeto, nomeadamente: a ribeira da Aldeia, a ribeira do 
Pigeiro, a ribeira da Caridade, o ribeiro da Vila, e a ribeira do Álamo, estas 
duas últimas de preferência com dois pontos de amostragem, um a 
montante da área beneficiada, e outro a jusante. Na tabela seguinte 
indicam-se possíveis localizações para os pontos de amostragem das águas 
superficiais. 

Quadro 2.1 – Possíveis localizações para os pontos de amostragem das águas 
superficiais 

Pontos de monitorização 
Código da massa de água/ 

Classificação decimal 
X (m) Y (m) 

Ribeiro da Vila Montante PTO7GUA1457/401.76.15.01.01 46445,698 429284,008 

Ribeiro da Vila Jusante PTO7GUA1457/401.76.15.01.01 42273,592 -127572,890 

Ribeira do Álamo Montante PTO7GUA1474/401.84 53113,135 -134624,773 

Ribeira do Álamo Jusante PTO7GUA1474/401.84 55505,853 -136806,960 

Ribeira da Caridade PTO7GUA1478/401.76.05 48474,852 -140199,335 

Ribeira do Pigeiro PTO7GUA1475/401.76.11 40628,101 -139363,301 

Ribeira da Aldeia PTO7GUA1473A/401.76.22.02 38888,467 -138735,625 

 

Em função do solicitado, apresentam-se em seguida os Planos de Monitorização 
reformulados. 
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RECURSOS HÍDRICOS NA REDE PRIMÁRIA DE REGA 

O “Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais para o Sistema 
Alqueva-Pedrógão e Rede Primária de Rega” tem por objetivos gerais avaliar a 
qualidade da água aduzida para rega e a adequabilidade dos caudais libertados para 
jusante das barragens. 

Esta rede de monitorização abrange toda a área do sistema primário de rega e, no que 
diz respeito à monitorização físico-química, os parâmetros e periodicidades de 
amostragem foram definidos considerando cinco grandes objetivos de monitorização, 
os objetivos Captação-EFMA; Captação-Rega, Evolução Qualidade, Caudal Ecológico e 
Cargas Afluentes. 

Quadro Ad2 – Objetivo das monitorizações físico-químicas e locais a monitorizar 

CATEGORIAS OBJETIVOS 

Captação EFMA 

Monitorizar a qualidade da água junto das captações cuja água captada 
poderá ser utilizada para fins de rega ou abastecimento, de forma a 
avaliar a adequabilidade da água para o uso rega e salvaguardar a EDIA 
da responsabilidade de uma eventual degradação da qualidade da água 
nas albufeiras utilizadas para abastecimento público. 

Captação Rega 
Monitorizar a qualidade da água junto das captações cuja única 
utilização prevista para a água captada é a rega, de forma a avaliar a 
adequabilidade da água para o uso rega. 

Evolução Qualidade 
Acompanhar e compreender a evolução da qualidade da água 
armazenada nas albufeiras de Alqueva e Pedrógão e em curso no 
sistema primário de rega. 

Cargas Afluentes 

Conhecer as cargas poluentes afluentes às albufeiras de Alqueva, 
Pedrógão e Alvito. No caso de Alqueva e Pedrógão por estas albufeiras 
serem a origem de água de todo o Sistema, e no caso de Alvito por ser a 
primeira albufeira da bacia hidrográfica do Sado a receber água da bacia 
hidrográfica do Guadiana. 

Caudal Ecológico 
Avaliar a adequação do caudal ecológico libertado pelas barragens do 
sistema primário do EFMA, caso a responsabilidade de gestão do caudal 
ecológico libertado esteja atribuída à EDIA. 

  

Sendo a origem de água do Circuito Hidráulico de Reguengos o canal de adução 
Álamos-Loureiro, importa assegurar que, antes da entrada em exploração destes 
blocos, a monitorização da água aduzida para rega inclua os parâmetros diretamente 
associados a este uso. 

A estação a montante do Circuito em análise é a estação Álamos I, a qual tem 
atualmente como objetivo de monitorização “Evolução Qualidade”. Esta passará a ser 
integrada no objetivo de monitorização “Captação Rega” (Quadro Ad2), de acordo com 
o definido no Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais para o 
Sistema Alqueva-Pedrógão e Rede Primária de Rega. 
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RECURSOS HÍDRICOS NA REDE PRIMÁRIA DE REGA 

No quadro seguinte são indicados os locais de amostragem para os Recursos Hídricos 
Superficiais na Rede Secundária de Rega. 

Quadro Ad3 – Locais selecionados para a monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais na 
área de influência dos Blocos de Rega associados ao Circuito Hidráulico de Reguengos 

LOCAL 
X 

(ETRS89 
Y 

(ETRS89) 
LATITUDE 
(WGS84) 

LONGITUDE 
(WGS84) 

Ponto 1 – 
Ribeira do Álamo (Montante) 

53113,1350 -134624,7730 38,45402462820 -7,524630739800 

Ponto 2 – 
Ribeira do Álamo (Jusante) 

55505,8530 -136806,9600 38,43422180510 -7,497393140940 

Ponto 3 – 
Ribeira da Caridade 

48474,8520 -140199,3350 38,40407170740 -7,578150137310 

Ponto 4 – 
Ribeira do Pigeiro 

40628,1010 -139363,3010 38,41199391010 -7,667931390040 

 

No quadro seguinte são indicados os locais de amostragem para os Recursos Hídricos 
Subterrâneos na Rede Secundária de Rega. 

Quadro Ad4 – Locais selecionados para a monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos 
na área de influência dos Blocos de Rega associados ao Circuito Hidráulico de Reguengos 

LOCAL DE 
AMOSTRAGEM 

TIPO 
LATITUDE 
(WGS84) 

LONGITUDE 
(WGS84) 

X 
(ETRS89 

Y 
(ETRS89) 

CÓDIGO 
SNIRH 

Ponto 1 Poço 38,50887041 -7,564647139 49582,54507 -128558,8268 462/132 

Ponto 2 Furo 38,44378901 -7,58517497 47835,03401 -135794,1571 472/91 

Ponto 3 Furo 38,46149652 -7,63865086 43155,96758 -133854,9223 472/90 

Ponto 4 Poço 38,39545153 -7,680190595 39566,40609 -141204,9162 481/73 

Ponto de 
controlo 

Poço/ 
Furo 

38,48430483 -7,520658625 53437,50556 -131261,1661 473/1588 

 

Na Figura Ad3 apresenta-se a representação cartográfica dos pontos de monitorização 
dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos na área de influência dos Blocos de 
Rega associados ao Circuito Hidráulico de Reguengos, identificados nos Quadros Ad3 e 
Ad4. 

A Figura Ad3 é ainda reproduzida no Anexo II – Peças desenhadas. 

Entrega-se em conjunto com o presente documento a shapefile solicitada.
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Figura Ad3 – Pontos de monitorização de águas superficiais e subterrâneas 
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2.2.2. Fornecer, em formato shapefile e no sistema de coordenadas ETRS89-
PTTM06, a delimitação das áreas dos sub-blocos de rega. 

No âmbito da resposta ao pedido 1.6 que acompanha o presente documento, inclui a 
solicitada delimitação das áreas dos sub-blocos de rega. 
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2.3 SOCIOECONOMIA 

2.3.1 Prever a monitorização da utilização de energias renováveis que permita 
contabilizar os ganhos energéticos efetivos; 

Enquadrando a questão relativa ao uso de fontes renováveis de energia nos projetos 
do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva, e reforçando o mencionado no 
âmbito do capítulo 4 do EIA, na sua secção 4.3 onde se enunciam os princípios de 
sustentabilidade que orientam os projetos da EDIA em geral, e cujo projeto em análise 
concretiza alguns deles em particular, a EDIA, em linha com as estratégias regionais 
para o uso de fontes renováveis de energia, e em particular a solar, tem desenvolvido 
e ponderado a hipótese de recorrer à produção fotovoltaica para abastecimento das 
suas centrais e cobertura dos seus reservatórios. Esse desígnio é não só estratégico, 
mas estão já em curso alguns projetos que estudam a viabilidade dessa solução. 

Não obstante esta intenção da EDIA, no âmbito geral do EFMA, o projeto em avaliação 
não inclui essa vertente, nem está programado o seu uso no cronograma de 
construção e exploração atualmente preconizado pela EDIA para o projeto do Circuito 
Hidráulico de Reguengos e Respetivo Bloco de Rega. 

Como tal, embora seja pertinente e adequada a monitorização do uso de energias 
renováveis para contabilização dos ganhos energéticos e emissões de gases com efeito 
estufa potencialmente prevenidas no âmbito de futuros projetos que incluam a 
componente de produção fotovoltaica ou outra fonte renovável, tal não está previsto 
para o projeto em avaliação. 

2.3.2 Clarificar qual a qualidade e extensão dos impactes imediatos nas atividades 
económicas locais e indicar medidas de compensação para os impactes 
negativos que sejam identificados. Nesta abordagem deverão ser 
contemplados os objetivos preconizados para uma economia circular 
aplicada à atividade agrícola. 

Conforme se assinala no subcapítulo de avaliação de impactes socioeconómicos 
(8.11.2), os impactes associados aos efeitos do projeto ao nível dos contributos e 
influência que terá sobre os sistemas agrícolas atualmente em exploração na área de 
projeto são identificados e analisados no subcapítulo dedicado aos impactes da fase de 
exploração dos agrossistemas (8.12.2), bem como os efeitos indiretos relacionados 
com a cadeia da economia agrícola na área de influência do projeto, abordando, ainda 
que não explicitamente, os aspetos diferenciadores que se podem enquadrar numa 
visão de economia circular. 
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Sintetizando os aspetos aí expostos, as atividades locais de produção agrícola – isto é, 
os beneficiários – têm a oportunidade, com a disponibilização da infraestrutura de 
regadio, de alterar o modelo de especialização agrícola, nomeadamente fazendo a 
transição de sistemas baseados na agricultura de sequeiro para a agricultura de 
regadio, caminhando para sistemas de produção economicamente competitivos e 
ambientalmente orientados que assegurem a viabilidade financeira das explorações 
agrícolas. Adicionalmente, permitem em teoria materializar e incorporar alguns 
princípios de economia circular (conforme se identifica adiante, na justificação para a 
classificação de impactes), quer no âmbito das culturas individualizadas, quer 
considerando transversalmente toda a cadeia de produto agrícola. 

Os impactes ao nível dos agrossistemas são todos baseados em cenários de evolução 
dos sistemas de produção de sequeiro para regadio e da promoção da viabilidade 
económica e ambiental das explorações. No entanto, dado que estes dependem das 
opções a tomar pelos proprietários beneficiados, os impactes são classificados como 
prováveis (os potenciais efeitos positivos não se verificarão no cenário de a opção dos 
proprietários ser, por exemplo, a intensificação monocultural, focada na produção, 
aumentando os riscos de esgotamento do recurso solo, com a consequente limitação 
da viabilidade no médio-longo prazo da exploração, bem como incrementando a 
exposição ao risco da variação de preços de mercado, dada a dependência de uma 
única cultura), sendo decisiva a implementação das medidas de 
minimização/potenciação propostas, com particular destaque para a qualificação e 
formação profissional de agricultores e a adoção de esquemas de produção com 
preocupações agro-ecológicas e direcionados para a diversificação de culturas e 
técnicas na procura de ganhos de eficiência e viabilidade. A entrada em exploração do 
Bloco de Rega de Reguengos traduz-se em impactes avaliados como positivos, diretos, 
prováveis, reversíveis, permanentes, de magnitude moderada a elevada e 
significativos. Esta avaliação de impactes suporta-se no seguinte: 

 A redução da vulnerabilidade meteorológica e climática dos agrossistemas, 
permitindo a disponibilidade regularizada intra-anual de água para as culturas 
agrícolas, com particular relevo no contexto de secas e alterações climáticas; 

 O uso e forma de exploração do solo permitem rentabilidades e 
produtividades (por unidade de superfície) mais elevadas em comparação com 
a agricultura de sequeiro, e inclusive com outros usos alternativas da terra, 
considerando também a disponibilidade de água de forma mais constante ao 
longo do ano, permitindo mais ciclos produtivos; 

 A disponibilidade de água permite ter um mosaico cultural diferenciado, com 
maior equilíbrio da distribuição de diversas culturas, permitindo maior 
resiliência aos riscos de mercado; 

 A atratividade para investimentos e o desenvolvimento da fileira 
agroindustrial, a jusante, bem como a dinamização económica dos setores 
produtores e comercializadores de fatores de produção agrícola; 
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 Aumento da produtividade e rentabilidade das explorações agrícolas – em 
função da conversão de áreas de sequeiro em áreas de regadio, com maior 
produtividade física e económica, e tendencialmente maior rendimento 
gerado, embora dependente da variação/aumento dos custos dos fatores de 
produção; 

 Aumento da produção agrícola local e regional – em função da maior 
variedade e quantidade de produção agrícola a disponibilizar no mercado; 

 Aumento do valor económico da terra beneficiada – o regadio permite uma 
valorização direta da terra pelo facto de não apresentar limitações em termos 
de disponibilidade hídrica, o que, comparativamente com áreas de sequeiros 
em solos de semelhantes características e contexto, significa perspetivas de 
maior rentabilidade; 

 Dinamização da economia agrícola local – a viabilização económica das 
explorações e a produtividade superior face à situação de referência pode 
gerar mecanismos de investimento empresarial no setor agrícola, agropecuário 
e/ou agroindustrial local ou regional (como centrais horto-frutícolas, lagares, 
entre outros), assente no Bloco de Rega de Reguengos, bem como a crescente 
procura de fatores de produção, beneficiando as empresas produtoras e 
comercializadores de bens e serviços, com ganhos sinergéticos para toda a 
cadeia produtora, transformadora e comercial agrícola. 

Um dos principais objetivos subjacentes à materialização das oportunidades criadas 
pela disponibilização do regadio é assegurar o compromisso de viabilidade a longo-
prazo da produção agrícola, em que o aumento de produção e rentabilidade não seja 
feito à custa do esgotamento dos principais recursos que sustentam as explorações 
agrícolas – solo e água – projetando assim uma economia agrícola circular, em que o 
recurso água é gerido e regularizado ao longo do ano e em ciclos intra-anuais através 
da integração no EFMA como empreendimento global e da gestão local ao nível do 
bloco de rega, e que o aumento das opções de tipologias, sistemas, culturas e técnicas 
agrícolas e de regadio permitam uma melhor e sustentada gestão do recurso solo, 
prevenindo e minimizando o seu esgotamento. 

Ressalva-se novamente que os impactes dependem das opções individuais de cada 
beneficiário; como tal, e no sentido de procurar assegurar as premissas acima 
desenvolvidas que criem o cenário/maximizem os benefícios potenciais da 
disponibilização de regadio, foi proposto um conjunto de medidas no EIA com esse 
intuito. De entre elas destacam-se as seguintes, propostas no âmbito de medidas 
genéricas transversais a todos os descritores, e conforme já os ajustes efetuados no 
âmbito da presente resposta ao pedido de elementos adicionais: 

FE1: Cabe à entidade gestora desenvolver e divulgar, na área afeta ao Bloco de 
Rega, um código de boas práticas agrícolas, de aplicação transversal a todos os 
Blocos de Rega do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). 
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Esse documento deverá ser validado por entidades competentes e deverá 
incluir, no que se aplique, o Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação 
do Solo e da Água (MBPA, 1999), o Código de Boas Práticas Agrícolas para a 
Proteção da Água Contra a Poluição com Nitratos de Origem Agrícola, editados 
pelo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, o 
Código de Boas Práticas Ambientais (CBPA, 1997), revisto pelo Despacho 
nº1230/2018, e as regras aplicáveis à proteção integrada das culturas, e 
condutas de boa prática direcionadas para a contaminação por via dos 
produtos fitofarmacêuticos, incluindo Gestão de Efluentes de Produtos 
Fitofarmacêuticos – Boas Práticas para a Proteção da Água (ANIPLA, 2017), 
Boas Práticas Para Reduzir o Risco de Escorrimento e Melhor Proteção da Água 
(projeto TOPPS; ANIPLA, s.d.) e Boas Práticas para Redução do Risco de Deriva 
da Pulverização e Proteção da Qualidade da Água (projeto TOPPS; ANIPLA, 
2015). 

O proponente deverá assegurar que todos os beneficiários tenham 
conhecimento do referido código, sendo a responsabilidade de implementação 
dos beneficiários. 

FE2: É da responsabilidade da entidade gestora concretizar ações de divulgação e 
de sensibilização aos agricultores beneficiários, as quais deverão contemplar, 
para além de outros temas que venham a ser considerados convenientes, os 
seguintes: 

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

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

o Técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio, 
incluindo implementação de técnicas de rega sustentáveis;  

o Aplicação de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes, gestão dos seus 
impactes e boas práticas a implementar;  

o Produção/proteção integrada, com enfoque na utilização racional do 
recurso solo; 

o Importância e manutenção das bandas/galerias ripícolas; 

o Gestão dos resíduos agrícolas orientada para o reaproveitamento de 
resíduos de culturas na própria exploração, como fator de produção, e 
assegurando o correto encaminhamento daqueles que não podem ser 
prevenidos, reutilizados ou reciclados como fator produtivo. 
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FE3: É da responsabilidade da entidade gestora a publicação de um boletim a 
distribuir anualmente por todos os agricultores beneficiários do Bloco de Rega. 
Esse boletim deve conter informação acerca dos resultados das monitorizações 
efetuadas. Caso os resultados indicarem a existência de problemas a nível dos 
solos e qualidade da água, essas situações devem ser divulgadas, assim como 
as medidas de minimização a adotar.  

FE5: Caso os programas de monitorização, a implementar pela Entidade Gestora, 
detetem problemas ao nível da qualidade da água ou dos solos, relacionados 
com um aumento anormal dos níveis de salinização e alcalinização, devem ser 
definidas e implementadas medidas de combate e correção. 

FE6: É responsabilidade do beneficiário deste Aproveitamento Hidroagrícola 
implementar, na área afeta ao Bloco de Rega, um código de boas práticas 
agrícolas e ambientais para o EFMA, validado por entidades competentes. Para 
além das medidas elencadas no referido Código terá o beneficiário de ter em 
consideração as seguintes:  

o Cumprimento integral das normas e requisitos aplicáveis da Lei 
n.º26/2013, de 11 de abril (alterada pelo Decreto-Lei n.º 35/2017, de 24 
de março); 

o Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do 
solo, bem como a fertilização de fundo; 

o Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível; 

o Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das 
caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de 
aplicação; 

o Devem ser mantidos, sempre que tecnicamente possível, os exemplares 
arbóreos existentes a compartimentar a paisagem, nomeadamente, junto 
aos caminhos e nos limites das propriedades; 

o Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as 
intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como 
adaptar os sistemas de rega ao tipo de solo e classes de risco de erosão; 

o Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as 
mobilizações ao mínimo indispensável; 

o Cumprir o legalmente estabelecido no que respeito ao domínio hídrico; 

o Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis do 
ponto de vista ecológico; 
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o Aplicação agronómica dos resíduos das culturas na própria exploração, 
através de trituração, com vantagens do ponto de vista ambiental e 
agronómico; 

o Encaminhamento dos resíduos agrícolas para operador de gestão 
licenciado; 

o Encaminhamento dos resíduos de embalagens de produtos 
fitofarmacêuticos, biocidas e sementes para o Sistema Integrado de 
Gestão de Embalagens e Resíduos em Agricultura – VALORFITO, 
assegurando o cumprimento da legislação aplicável (Decreto-Lei n.º 366-
A/97, de 20 de dezembro, alterado pelos Decretos-Lei n.º 162/2000, de 27 
de julho, 92/2006, de 25 de maio, 178/2006, de 5 de setembro, 73/2011, 
de 17 de junho, 110/2013 de 2 de agosto, e 48/2015, de 10 de abril e 
71/2016, de 4 de novembro, bem como, o disposto no Decreto-Lei n.º 
407/98, de 21 de dezembro. 
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2.4 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

2.4.1. Considera-se que são adequadamente identificadas as principais 
condicionantes (servidões e restrições de utilidade pública) existentes na área 
em estudo. Sem prejuízo, na página 781 (Capítulo 8.10), deverá ser efetuada 
uma referência mais concreta à compatibilidade do pretendido com o Regime 
Jurídico da REN, explicitando o articulado legal em causa e, por essa via, 
demonstrando a alegada compatibilidade das diversas tipologias de 
intervenção; 

Em função do solicitado, e para facilitar a compreensão e leitura, reproduz-se na 
íntegra o ponto correspondente a “Reserva Ecológica Nacional” da secção 8.10 do EIA, 
aprofundando e concretizando a compatibilidade entre as ações de obra e as 
tipologias de intervenção e regime jurídico que as norteia. 

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 

O regime da Reserva Ecológica Nacional – Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 
tendo sido alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro, pelo Decreto-
Lei n.º 96/2013, de 19 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio – 
determina a interdição dos usos e ações de iniciativa pública e privada que se 
traduzam em operações de loteamento, obras de urbanização, obras de construção e 
obras de ampliação, vias de comunicação, escavações e aterros e destruição do 
coberto vegetal, com exceção das ações necessárias ao desenvolvimento das 
operações culturais de aproveitamento agrícola e das operações correntes de 
condução e exploração dos espaços florestais. 

São contudo alvo de exclusão aqueles usos e ações que sejam compatíveis com os 
objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos 
naturais, bem como aqueles que não coloquem em causa as funções conforme o 
anexo I do regime REN ou constem do anexo II como isentos de procedimento ou 
sujeitos a comunicação prévia. 

Em termos de atividades construtivas decorrentes na fase de construção de cariz 
permanente, salienta-se a construção das várias infraestruturas de projeto, a saber a 
rede primária de adução (tomada de água, condutas adutoras gravíticas T1 e T3 e obra 
de entrega na Vigia) e redes secundárias de rega (incluindo a implantação de condutas, 
hidrantes e bocas de rega. Este tipo de infraestruturas enquadra-se assim no referido 
Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto (última alteração dada pelo 
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), “Infraestruturas” alínea a) “Pequenas 
estruturas e infraestruturas de rega e órgãos associados de apoio à exploração 
agrícola, nomeadamente a instalação de tanques, estações de filtragem, condutas, 
canais, incluindo levadas”, bem como se pode assumir que os reservatórios e estações 
elevatórias, embora se considerem como enquadráveis na categoria anterior, possam 
também ser entendidos como inseridos na alínea c) “Infraestruturas de abastecimento 
de água de drenagem e tratamento de águas residuais e de gestão de efluentes, 
incluindo estações elevatórias, ETA, ETAR, reservatórios e plataformas de bombagem”. 
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Atendendo a que as áreas intersetadas de REN correspondem a 

 leitos dos cursos de água e zonas adjacentes (agora “cursos de água e 
respetivos leitos e margens”), 

 áreas de máxima infiltração (agora “áreas estratégicas de proteção e recarga 
de aquíferos”), 

 albufeiras e suas faixas de proteção (“albufeiras que contribuam para a 
conectividade e coerência ecológica da REN, com os respetivos leitos, margens 
e faixas de proteção”), 

 cabeceiras de linhas de água (agora “áreas estratégicas de proteção e recarga 
de aquíferos”), 

 áreas com risco de erosão (agora “áreas de elevado risco de erosão hídrica do 
solo”) e 

 zonas ameaçadas por cheias, 

para todas as infraestruturas, se enquadradas na alínea a) do ponto II – Infraestruturas 
do Anexo II, é aplicável a isenção da comunicação prévia para todas as infraestruturas 
do Projeto do Bloco de Rega de Reguengos de Monsaraz. 

Se se considerar o entendimento que os reservatórios e sistema elevatório se integram 
na alínea d) do ponto II – Infraestruturas do Anexo II, carecem assim as intervenções 
de comunicação prévia à CCDR-Alentejo. 

Adicionalmente, o Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de fevereiro, declara a utilidade 
pública do EFMA, abrangendo entre outras as áreas reservadas para implantação dos 
canais dos sistemas de adução e primário de rega e dos diferentes perímetros de rega 
a constituir necessários à instalação das redes secundárias e terciárias de rega. Em 
particular no que diz respeito aos regimes de Reserva Agrícola Nacional e Reserva 
Ecológica Nacional, “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”. 

Por fim, o já referido Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, tendo sido alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de Novembro, pelo Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 
de julho e pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, estabelece que podem ser 
realizadas em áreas REN ações de relevante interesse público, tal como reconhecidas 
em despacho ministerial competente (vide Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de fevereiro), 
situação em que se enquadram os investimentos em infraestruturas no âmbito do 
EFMA. No mesmo art. 21.º refere-se ainda que declaração de impacte ambiental 
favorável ou condicionada favorável equivale ao reconhecimento público da ação. 
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Em face de toda a regulamentação produzida a este propósito e enquadrada nas ações 
de projeto, se conclui da conformidade das ações construtivas previstas com o regime 
da REN. 

2.4.2 Para as áreas de REN integradas na tipologia "áreas estratégicas de proteção 
e recarga de aquíferos", proceder à avaliação da potencial afetação dos 
sistemas associados à referida classe de REN, do ponto de vista da 
manutenção da qualidade da água, tanto superficial como subterrânea, com 
análise da potencial afetação da saúde pública decorrente das expectáveis 
alterações das práticas agrícolas (desde logo pela sua intensificação), 
devendo, caso aplicável, serem propostas eventuais medidas de minimização 
e de monitorização e respetiva proposta de vigilância para a fase de 
exploração. 

As “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”, coincidentes com as áreas 
identificadas de “cabeceira de linhas de água” e “áreas de máxima infiltração”, 
correspondem a cerca de 17% da área de estudo (7,2% e 9,8% respetivamente). 

Conforme se identifica na secção 6.6.3 do EIA, a área de estudo não abrange qualquer 
aquífero diferenciado, enquadrando-se no Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do 
Guadiana, massa de água subterrânea com 6.268 km2 de expressão. 

Assim, se em termos globais a expressividade das áreas estratégicas de proteção e 
recarga de aquíferos intersetadas pela área de estudo e, consequentemente, expostas 
à infiltração de substâncias contaminantes resultantes da atividade agrícola de 
regadio, é residual à escala da massa de água subterrânea, o contributo poluente 
associado à exploração do projeto é-o também pouco significativo. 

Não obstante, porque estes fenómenos de contaminação subterrânea também têm 
uma expressão local em função de condicionantes geológicas, hidrogeológicas, 
hidroquímicas, tipo e espessura do solo, entre outras, e tal como se identificou na 
secção 8.6.2.2 (avaliação de impactes, na fase de exploração, sobre os recursos 
hídricos), assumiu-se no EIA como impacte negativo a degradação da qualidade da 
água subterrânea, segundo o que se segue: 

 “A conversão de 10.271 hectares de terrenos agrícolas vai no sentido do 
aumento da produção, logo com maiores necessidades de aplicação de 
nutrientes (nomeadamente azoto, fósforo e potássio) assim como de 
fitofármacos para controlo de pragas e doenças; 

 A rega contribui para uma subida generalizada dos níveis freáticos, 
nomeadamente nas estações da primavera e verão (diminuindo assim a 
espessura da zona não saturada (ZNS)); 

 Se reconhece difícil o controlo da solução nutritiva que percola na zona de 
enraizamento das plantas, sendo que muita dessa solução aquosa 
(normalmente, bastante mineralizada) migra para profundidades fora do 
alcance das raízes, atingindo a zona saturada do aquífero subjacente. 
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 Classifica-se este impacte como: negativo, magnitude reduzida a elevada 
(dependendo da eficácia das medidas de minimização implementadas), local a 
regional, provável, temporário, reversível, imediato, direto e, minimizável. Em 
suma, considera-se este impacte como significativo.” 

Atendendo que, das captações para abastecimento público identificadas (ver Desenho 
10 – Volume V do EIA – e Figura Ad3 seguinte), as captações n.º 1, 2, 3 e 5 (e 
respetivos perímetros de proteção) cruzam áreas estratégicas de recarga e proteção a 
aquíferos (apenas a captação n.º 4 e seus perímetros de proteção não coincidem com 
estas áreas), salienta-se que ao risco de contaminação local de águas subterrâneas, 
como áreas preferenciais para a infiltração dos nutrientes e fitofármacos associados à 
atividade agrícola, acresce o risco de contaminação de águas destinadas a consumo 
humano por via dessas captações. 

Para fazer face aos impactes prováveis e riscos possíveis associados, e uma vez que o 
uso, utilização e regime de atividade e gestão agrícola é da exclusiva responsabilidade 
dos beneficiários agrícolas, foi proposto no EIA o desenvolvimento e aplicação de 
código de práticas agrícolas que previna e minimize tanto quanto possível a introdução 
de poluentes no meio face à situação de referência (reforçado no âmbito da resposta 
aos pontos 1.4 e 1.5 do pedido de elementos adicionais e presente documento). 

Adicionalmente, e face aos riscos e incerteza associados à avaliação do potencial de 
afetação de massas de água subterrâneas indiferenciadas, propôs-se no capítulo 12 do 
RS do EIA, a implementação do Programa Global para Monitorização dos Recursos 
Hídricos Subterrâneos do EFMA – Fase de Exploração, conforme definidos pela EDIA, 
enquanto entidade com responsabilidade na conceção, execução e exploração do 
EFMA. 

Consideram-se os termos do programa global, aplicáveis aos pontos de amostragem 
propostos no âmbito da resposta ao pedido de elementos adicionais no presente 
documento (ponto 2.2.1), selecionados segundo um critério de representatividade 
espacial e outros fatores que importa controlar, em particular a influência sobre as 
captações de água para consumo público, através da inclusão do ponto de 
monitorização de água subterrânea n.º  3 (ver Figura Ad3 e Anexo II do presente 
documento, bem como a Figura Ad4 seguinte), o qual está inserido no interior do 
perímetro de proteção à captação n.º 4 (Vendinha; cuja localização se representa no 
Desenho 10 do Volume V do EIA e na Figura Ad4). 
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Figura Ad4 – Áreas estratégicas de proteção e recarga a aquíferos, captações de abastecimento público e pontos de monitorização de água subterrânea 
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2.5 USO DO SOLO 

2.5.1 Indicar a localização da área para efeitos de compensação das quercíneas 
abatidas na fase de construção e exploração, de acordo com os critérios 
constantes no EIA; 

De acordo com o referido da secção 8.7.2 do EIA, referente à avaliação de impactes 
durante a fase de construção das condicionantes territoriais, e secção 8.4.2, referente 
à avaliação de impactes durante a fase de construção do uso e ocupação do solo, a 
definição do projeto teve como premissa inicial a minimização da interceção de 
possíveis montados habitat 6310 e povoamentos de sobro e azinho, o que é 
confirmado pela reduzida expressão territorial na área de estudo, cerca de 1.179 ha 
(7,54%) e 49 ha (0,31%), respetivamente. Na área de projeto ocorrem apenas possíveis 
montados habitat 6310, em cerca de 14 ha (0,13% da área total). 

Esta distribuição demonstra desde logo que as manchas quantificadas no EIA se 
localizam sobretudo no buffer adicional de 200 m para lá da área de projeto. 

No quadro seguinte é apresentada a contabilização da afetação de sobreiros por parte 
dos elementos de projeto, considerando uma faixa envolvente de 5 metros para as 
condutas e os limites do reservatório da Bragada (que integra a estação elevatória da 
Bragada) e do reservatório da Furada. 

Importa referir que a identificação do número de exemplares de quercíneas no quadro 
seguinte não implica necessariamente o abate da sua totalidade, uma vez que poderá 
não ser necessária a utilização de toda a faixa delimitada como corredor consignado e 
a localização de vários elementos de projeto (nomeadamente traçado de condutas) 
poderá ser ajustada em fase de obra, minimizando este impacte. 

Quadro Ad5 – Potencial afetação de sobreiros pelas infraestruturas de projeto 

ELEMENTO DE PROJETO NÚMERO DE SOBREIROS 

Conduta Adutora Gravítica T1 43 

Reservatório da Bragada + Estação Elevatória - 

Conduta Adutora Elevatória T2 1 

Reservatório da Furada - 

Conduta Adutora Gravítica T3 3 

Condutas Secundárias 33 

Estação Sobrepressora de Aldeias de Montoito - 

Estação Sobrepressora da Revilheira - 

Estação de Filtração - 

Restabelecimentos - 

 
As compensações de quercíneas por afetação em fase de obra estão preconizadas na 
integração paisagística em torno das infraestruturas de projeto. 
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Não obstante a referida minimização expectável associada à relocalização de 
elementos de projeto em fase de obra, a EDIA definiu preventivamente áreas para 
compensação de quercíneas que possam vir a abatidas durante a fase de exploração, e 
que se apresenta no Anexo III (Peças desenhadas – Áreas de compensação de 
quercíneas). 

A entidade gestora não é responsável pelo abate de quercíneas que possam ocorrer 
nas áreas afetas ao bloco de rega de Reguengos no decorrer da fase de exploração, no 
entanto a EDIA procedeu já à definição de áreas, às quais os beneficiários podem 
recorrer para reposição dos exemplares que venham a abater. 

2.5.2 Apresentar uma Planta de Condicionantes com as manchas bem 
diferenciadas do Montado Habitat 6310, Povoamentos de Quercíneas e 
árvores isoladas da mesma espécie e avaliação do custo/benefício da 
afetação deste habitat, 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; 

Apresenta-se no Anexo II (Peças desenhadas) a Planta de distribuição de Quercíneas 
(Desenho Ad2), existentes na área do Bloco de rega de Reguengos. Esta planta 
considera as manchas de quercíneas existentes em: 

 Montados: Habitat 6310; 

 Povoamentos de quercíneas (DL 169/2001); 

 Culturas anuais com quercíneas dispersas; 

As alterações de uso do solo previstas incluem o abate de árvores, mas que serão 
repostas em igual número, em locais selecionados para o efeito (ponto 2.5.1). Assim, 
em termos globais, a capacidade de sequestro de carbono a longo prazo (quantidade 
de dióxido de carbono - CO2 - que é fixado pela vegetação e que pode ser acumulado 
no ecossistema) não é afetada, traduzindo-se num balanço de carbono nulo.  

2.5.3 Relativamente à identificação das áreas com risco de erosão potencial 
(apresentada ainda sem detalhe associado a projeto de execução), justificar 
a inclusão no projeto de extensas áreas homogéneas com classificação 
"muito elevado" (respetivamente figura 6.24 e quadro 6.41 do RS) e detalhar 
quadro de condicionantes ao uso do solo que se antecipa que tenha sido 
previsto. Regista-se que " (...) aproximadamente 29% da área de estudo 
apresenta um risco potencial de erosão igual ou superior a elevado (...) " que 
" (...) corresponde a cerca de 4 578 ha, localizados de um modo geral em 
zonas de declive mais acentuado". 

Em relação ao exposto e referente à secção 6.5.8 – Risco de Erosão dos Solos – 
esclarece-se que a carta (e respetivas áreas) de risco de erosão potencial é um passo 
intermédio no cálculo e estimação do risco de erosão real dos solos (tal como 
explicitado no parágrafo que introduz a Figura 6.24, na página 261 do Relatório Síntese 
do EIA). 
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Reiterando o exposto no EIA, “a estimativa de erosão foi feita com recurso à Equação 
Universal de Perda de Solo (USLE – Universal Soil Loss Equation), desenvolvida por 
Wischmeier & Smith (1978). Esta equação considera o risco de erosão como função 
direta da erosividade da precipitação, da erodibilidade do solo, do comprimento e 
declive das encostas e da cobertura vegetal e práticas culturais associadas e é 
traduzida matematicamente pela seguinte formulação: 

A = R.K.L.S.C.P 

sendo 

A - Estimativa de perda média de solo (t.ha-1.ano-1); 

R - Erosividade da precipitação (MJ.mm.ha-1.h-1.ano-1), o qual representa o fator 
energético da chuva; 

K - Erodibilidade do solo (Mg.ha.h.ha-1.MJ-1.mm-1 ou t.h.MJ-1.mm-1), correspondente à 
perda de solo num talhão tipo; 

L.S - Fator fisiográfico (adimensional), que considera simultaneamente o 
comprimento e o declive neste talhão; 

C - Fator de coberto vegetal (adimensional) que traduz o quociente entre a perda de 
solo de um talhão ocupado com determinada cultura e maneio e um talhão 
continuamente sem coberto vegetal (solo nu), em igualdade de outras 
circunstâncias; 

P - Fator de práticas culturais (adimensional) que representa o quociente entre a 
perda de solo verificada num talhão agrícola sujeito a determinada prática de 
conservação e de um talhão lavrado segundo a linha de maior declive, em 
igualdade de outras circunstâncias. Varia entre 0 e 1.” 

O risco de erosão potencial do solo é definido como um risco inerente de erosão, 
independentemente do uso atual do solo ou do coberto vegetal e o risco de erosão 
real considera o efeito da cobertura existente e do uso atual do solo. 
Metodologicamente a diferença na estimativa da erosão potencial e erosão real 
resulta dos fatores C e P. Assim, na estimativa da erosão potencial estes adquirem 
valores dos seus limites máximos (igual a 1), o que equivale à anulação destes dois 
fatores na equação. Por conseguinte, na erosão real a inclusão destes fatores permite 
inferir o efeito das culturas praticadas e das práticas associadas para a sua 
manutenção nos níveis de erosão do solo. 

Pelo exposto, na área em estudo o risco de erosão potencial resultou uma área de 
4.578 ha (cerca de 29% da área de estudo) inserida no risco de erosão igual ou 
superior a elevado, no entanto, o risco de erosão real já assume valores residuais na 
área de estudo, totalizando 685 ha (cerca de 4%), conforme os gráficos das Figuras 
6.26 e 6.27 do EIA, que em seguida se reproduzem. 
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Figura 6.26 – Distribuição percentual do risco de erosão potencial na área de estudo 

 

Figura 6.27 – Distribuição percentual do risco de erosão real na área de estudo 

Da análise dos resultados anteriores verifica-se a importância das culturas e das 
práticas associadas para a redução da erosão do solo na área em estudo. Ou seja, a 
inclusão das práticas de regadio (perímetro de rega) pode resultar a redução do 
risco de erosão real nessas áreas pelas alterações às práticas e coberto vegetal que 
lhe estarão subjacentes (sempre dependentes do tipo de opções de cada 
beneficiário e das condições fisiográficas existentes). 

Mais se esclarece, no que diz respeito à justificação da integração deste tipo de 
áreas no perímetro de rega, que o projeto inclui estas áreas sob quatro premissas: 

 Ao desenho dos sub-blocos está subjacente um pedido de inclusão por parte 
de proprietários como beneficiários do perímetro de rega, pelo que a área a 
integrar corresponde aos terrenos dos proprietários aderentes, sendo da sua 
responsabilidade o sistema de culturas, utilização e gestão agrícola e 
agropecuária dessas áreas; 

 São excluídas das áreas propostas aquelas áreas alvo de servidões, restrições 
ou outras condicionantes que inviabilizam a construção e passagem das 
infraestruturas de rega ou o uso agrícola dos solos. Neste particular, a única 
condicionante formal associada a áreas expostas a risco de erosão são aquelas 
assim identificadas no âmbito da Reserva Ecológica Nacional. Contudo, 
conforme explicitado na análise de condicionantes e no âmbito da resposta ao 
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ponto 2.4.1, não estão interditos os usos associados ao desenvolvimento de 
operações culturais de aproveitamento agrícola e não carecem de 
comunicação prévia a construção de “Pequenas estruturas e infraestruturas de 
rega e órgãos associados de apoio à exploração agrícola, nomeadamente a 
instalação de tanques, estações de filtragem, condutas, canais, incluindo 
levadas”; 

 Em termos de implantação de infraestruturas, o desenho de infraestruturas de 
regadio em zonas com elevado risco de erosão real (e associadas, 
nomeadamente ao fator fisiográfico e aos declives acentuados) ocorre sempre 
que não existe alternativa de localização viável; 

 Uma vez que o fator “coberto vegetal” é, em conjunto com o fator “práticas 
culturais”, aqueles que podem ser controlados de modo a alterar o risco de 
erosão, e que, segundo esta metodologia, a simples conversão de uma parcela 
de sequeiro para regadio pode contribuir, em teoria, para uma diminuição do 
risco de erosão para metade do valor, pode-se inclusive assumir que da 
inclusão destas áreas no perímetro de rega pode resultar a redução do risco de 
erosão real nessas áreas pelas alterações às práticas e coberto vegetal que lhe 
estarão subjacentes (sempre dependentes do tipo de opções de cada 
beneficiário). 

2.5.4 Apresentar cartografia das galerias ripícolas e classificação de troços função 
do estado de conservação. 

A Carta de Uso e Ocupação do Solo (Desenho 9 - peças desenhadas - Volume V, do EIA) 
apresenta a distribuição espacial das classes de uso e de ocupação do solo, em que 
está representada a Vegetação Ripícola. 

A Vegetação Ripícola (Rip) apresentada nesta carta, inclui a vegetação marginal de 
linhas de água, designadamente as galerias ripícolas (habitats), e a vegetação das 
margens de açudes, nomeadamente os caniçais (sem valor natural). Parte das galerias 
ripícolas estão bem conservadas e incluem os estratos arbóreo, arbustivo e lianóide. 
Nos troços que se encontram em mau estado de conservação domina a cana ou o 
choupo. 

No Desenho 11, do EIA referente aos sistemas ecológicos, apresentou-se a Carta de 
Coberto Vegetal, sendo apenas de destacar, no âmbito deste descritor, as galerias 
ripícolas como habitats naturais de valor. 

De acordo com o apresentado na caraterização da situação de referência, dos sistemas 
ecológicos: 

A área de estudo apresenta extensões muito significativas de formações ripícolas 
arbóreas e arbustivas altas, em estado de conservação bastante razoável. Nas áreas 
melhor conservadas desenvolve-se uma cortina densa dominada por freixos no estrato 
arbóreo (Fraxinus angustifolia) e por loendros no estrato arbustivo alto (Nerium 
oleander), com Rubus ulmifolius, Rosa canina e Crataegus monogyna, assim como, 
pontualmente, Tamarix africana; o estrato lianoide é bastante desenvolvido, com 
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presença de Tamus communis, Bryonia dioica, Smilax aspera e Aristolochia paucinervis; 
no estrato herbáceo são comuns Oenanthe crocata, Smyrnium olusatrum e Arum 
italicum. Nas áreas em pior estado de conservação é comum a presença de Arundo 
donax, Populus nigra, Populus alba e, pontualmente, outras árvores, como pinheiro-
manso e eucalipto. 

A interpretação desta formação em face da bibliografia publicada (nomeadamente, 
Pereira, 2013 e Aguiar et al., 1995) e, consequentemente, o seu enquadramento na 
tipologia do anexo II da Directiva Habitats, não é imediata. Aguiar et al. (1995) 
consideram, para o Alto Alentejo, a existência de matagais de loendro e de tamujo em 
leitos rochosos e ribeiras temporárias, mas não a presença de freixiais desenvolvidos; 
Pereira (2013), por sua vez, descreve para a porção Alto Alentejana da bacia do Tejo 
uma geossérie mais complexa, não só com estes matagais, mas também com presença 
de um bosque tempori-higrófilo dominado por freixos. Assim, verifica-se que as 
galerias ripícolas observadas na área de estudo não correspondem a nenhum destes 
tipos; admite-se que tais galerias, observadas em rios de caudal permanente com 
margens geralmente terrosas, possam resultar de uma compressão por acção 
antrópica numa faixa estreita de uma geossérie característica da porção Alto 
Alentejana da bacia do Guadiana (Capelo, com. pess.), outrora mais ampla, com 
substituição parcial das espécies arbóreas características da faixa ripícola (sobretudo 
Salix salviifolia subsp. australis, neste caso) por freixos. Deste modo, estas formações 
correspondem a um mosaico dos Habitats 92A0pt5 e 92D0pt1, que se definem do 
seguinte modo, de acordo com ALFA (2006): 

 92D0pt1- Bosques ou matagais dominados por Tamarix africana, T. 
mascatensis, T. gallica e/ou Nerium oleander, associados a águas doces, 
subtipo de 'Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e 
Securinegion tinctoriae)': matagais ripícolas dominados por loendros (Nerium 
oleander) e tamargueiras (Tamarix spp.), cujo habitat preferencial é o leito 
rochoso ou arenoso de rios e ribeiras sem água corrente durante um período 
do ano. Tende a ocorrer maioritariamente nos andares termo e 
mesomediterrânico seco a sub-húmido inferior; 

 92A0pt5 - Salgueirais arbustivos de Salix salviifolia subsp. australis, subtipo de 
'Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba': salgueirais arbustivos 
dominados por Salix salviifolia subsp. australis, característicos de leitos 
siliciosos de linhas de água de regime torrencial, frequentemente secos 
durante o Verão. Têm o seu óptimo sinecológico no andar termomediterrânico 
sob ombroclima seco. 

De modo a ter uma melhor visibilidade, apresenta-se no Desenho Ad3 (Anexo II – 
Peças desenhadas) a vegetação ripícola (razoável estado de conservação) e as 
formações ripícolas consideradas habitats naturais de valor (estado de conservação 
razoável). 
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2.6 SOLOS 

2.6.1 No capítulo 5.1 Características Gerais do Bloco de Rega e Circuito Hidráulico, 
do EIA, é referido, na página 67, que o projeto irá beneficiar uma área total 
de 10.398 ha. No entanto a soma das áreas dos sub-blocos (sub-bloco do 
Peral — 1.315 ha; sub-bloco da Vendinha — 1.017 ha; sub-bloco de Montoito 
— 2.310 ha e sub-bloco de Reguengos — 5.631 ha) é somente 10.273 ha, 
havendo uma diferença de 125 ha, o que deverá ser explicado ou 
devidamente retificado no EIA. Em caso de correção, todos os quadros do 
capítulo 6.5 Solos, referentes à área de projeto, deverão ser devidamente 
retificados bem como todas as considerações sobre os mesmos. 

Por lapso equiparou-se no âmbito do parágrafo referido a área a beneficiar com a área 
de projeto. Esclarece-se que a área a beneficiar totaliza, conforme mencionado, os 
10.273 ha (10.271,43 ha, de acordo com o Quadro Ad6 seguinte, quando não se 
arredonda à unidade a área individual de cada bloco de rega) resultantes da soma das 
áreas dos sub-blocos de rega. Não obstante, a área de projeto em avaliação no âmbito 
do EIA totaliza os também referidos 10.398 ha. 

A área de projeto resulta da área de implementação de todas as componentes de 
projeto, a seguir listadas e cujas áreas se apresentam no Quadro Ad6. Conforme se 
clarifica no quadro, a área de implantação e impacte da grande maioria das 
infraestruturas de projeto está contida nas áreas dos sub-blocos. Assim, a diferença 
que regista o ponto 2.6.1 de 125 ha (ou 126,61 ha, conforme contabiliza o Quadro 
Ad6) representa a área de implantação das condutas da rede de rega (incluindo um 
buffer de 20 m assumido para impactes temporários em áreas de trabalho para a 
implantação da rede de rega) que não integra as áreas dos sub-blocos de rega e que, 
como tal, a estas se somam. 

Quadro Ad6 – Área de projeto e elementos que a constituem 

COMPONENTES DE PROJETO ÁREA (HA) 

Sub-blocos de rega 

Peral 

Vendinha 

Montoito 

Reguengos 

10.271,43 

1.314,62 

1.016,57 

2.309,65 

5.630,58 

Reservatório da Furada 
3,85 

(área totalmente coincidente/integrada 
no sub-bloco da Vendinha) 

Reservatório e 
Estação Elevatória da Bragada 

2,93 
(área totalmente coincidente/integrada 

no sub-bloco de Reguengos) 

Rede de rega 
560,41 

(433,80 ha de área coincidente/integrada 
nos diversos sub-blocos) 
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COMPONENTES DE PROJETO ÁREA (HA) 

Sub-total da soma de todas as 
componentes de projeto 

10.838,62 

ÁREA DE PROJETO 
(eliminando a dupla contabilização de 
áreas sobrepostas de componentes de 
projeto coincidentes) 

10.398,04  

 

Como tal, a área de projeto identificada nos quadros do capítulo 6.5, bem como nas 
demais referências à mesma no Relatório Síntese do EIA, corresponde aos 10.398 ha, 
não sendo necessária a sua retificação. 

2.6.2 A introdução do regadio, na fase de exploração, irá fomentar a intensificação 
cultural, com a consequente maior utilização de fertilizantes e uso de água de 
rega, de eventual má qualidade, o que aliado a más condições de drenagem, 
proporcionará condições para a salinização / alcalinização dos solos. Para a 
verificação destes impactes, o EIA remete para um "Programa Global para a 
Monitorização dos Solos do EFMA — Fase de Exploração", do qual a 
Comissão de Avaliação não tem qualquer conhecimento. Face ao exposto, 
deverá ser apresentado um programa de monitorização para os solos para a 
avaliação dos riscos de salinização / alcalização dos solos, de modo a poder 
atuar atempadamente, caso se verifiquem impactes negativos significativos 
de salinização / alcalização sobre os solos, diretamente imputáveis à 
exploração do projeto. 

De acordo com os critérios estabelecidos pela EDIA no "Programa Global para a 
Monitorização dos Solos do EFMA — Fase de Exploração", a monitorização dos solos 
deverá basear-se nos seguintes pressupostos: 

A implementação do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva contemplou, 
entre outros aspetos, a infraestruturação de diversas áreas de rega, nas quais é 
necessário realizar o acompanhamento das alterações do solo, uma vez que irá ser 
alterado o regime agrícola ou a origem de água para regadio.  

A alteração do regime de sequeiro para regadio, ou apenas a alteração da origem de 
água, em áreas onde já se pratique o regadio, implicam alterações do solo que importa 
acompanhar e monitorizar, sendo determinante caracterizar a situação de referência 
para posterior análise da evolução dos solos ao longo da fase de exploração dos blocos 
de rega.  

A caracterização dos solos, tem como objetivos principais a identificação e o 
conhecimento das unidades pedológicas existentes, o seu agrupamento em 
associações de solos, a estimativa dos riscos de erosão e de alcalização/salinização dos 
solos, bem como a análise dos impactes da implantação do regadio nos mesmos. 
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Objetivos 

No contexto da monitorização do solo nos blocos de rega do EFMA pretende-se 
caracterizar a situação de referência, de modo a permitir monitorizar a evolução dos 
solos da área regada ao longo do tempo de vida do projeto de regadio associado, 
especialmente nas zonas de risco definidas, nomeadamente associadas aos riscos de 
erosão e de salinização dos solos. 

A avaliação dos riscos de erosão e de salinização dos solos deverá ser realizada de 
forma integrada, com determinação analítica dos parâmetros associados a cada um 
dos riscos, focando a sua análise na fertilidade dos solos que se pretende promover ou 
preservar.  

A análise dos riscos de erosão deverá ser baseada na evolução da tendência da matéria 
orgânica no solo, através dos teores existentes ao longo do perfil do solo, indicativa 
das práticas agronómicas de incorporação, consumo ou depleção ocorrida nos anos 
anteriores.  

Parâmetros a monitorizar 

No contexto da monitorização do risco de erosão, dever-se-á proceder à determinação 
da matéria orgânica, através da determinação do teor em carbono, mas também do 
teor em ácidos húmicos e ácidos fúlvicos e húmica, presente ao longo da coluna de 
solo, pelo menos a duas profundidades, a analisar separadamente, com um limite de 
detenção de cada um destes parâmetros de, pelo menos, 0,05%. 

Relativamente ao risco de salinização, os parâmetros a analisar são os seguintes: 

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

 Teor em Sódio (Na); 

 Teor em Magnésio (Mg); 

 Teor em Potássio (K). 

No sentido de facilitar a utilização futura de modelos de distribuição da água no solo, 
para previsão dos efeitos da rega na salinização e alcalização dos solos, em cenários 
diversos, devem ser também determinados os seguintes parâmetros: 

 Velocidade de percolação de água no solo; 

 Massa volúmica aparente do solo; 

 Porosidade do solo; 

 Teor de ião Sódio (Na) adsorvido no solo e na solução do solo em equilíbrio. 
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A caracterização de perfis, a realizar em cada ponto de amostragem, deverá ter como 
objetivo, para além da recolha de amostras para análise, a descrição completa do perfil 
em causa, o registo fotográfico e a avaliação da conformidade do observado com a 
mancha de solo que se pretende caracterizar.  

Em cada ponto deverão ser obtidos os valores para a condutividade hidráulica 
saturada, condutividade elétrica no extrato de saturação, percentagem de sódio de 
troca e a razão de adsorção de sódio. Deve igualmente ser calculado o índice de 
Bagnouls-Gaussen e o índice de Founier para todos os pontos. 

Informação adicional a obter 

Associado a cada ponto de amostragem, e na fase de caracterização da situação de 
referência, deverá ser recolhida, junto do proprietário, toda a informação agronómica 
relevante, dos últimos anos, sobre a parcela, que possa complementar as observações 
do perfil, nomeadamente: 

 O grau de mobilizações realizadas habitualmente, observando a profundidade 
média de trabalho. Dentro destas, deverá ser analisado o resultado das 
mobilizações periódicas em termos de compactação dos horizontes 
subjacentes, e a sua potencial influência em termos de drenagem interna, 
encharcamento, enraizamento e arejamento, mobilidade dos sais dissolvidos; 

 Problemas de drenagem associados à falta de arejamento do respetivo 
horizonte, onde se verifica normalmente uma baixa distribuição de raízes. 
Estas condições, poderão dificultar o trabalho de máquinas no período 
primaveril e criar problemas ao desenvolvimento da planta; 

 Sensibilidade do solo superficial à compactação; 

 Situações de deficiente estrutura do solo, sua conexão com a capacidade de 
retenção de nutrientes e de água e sua relação com os teores de matéria 
orgânica, a qual deverá abranger a matéria orgânica efetivamente assimilável 
pelas plantas e não os elementos de origem orgânica presentes no perfil; 

 Eventual fragmentação do solo superficial que poderá levar ao fácil 
arrastamento por erosão hídrica, no caso de solos muito instáveis à água 
(baixo teor em matéria orgânica e elevada pedregosidade); 

 Possíveis alterações do pedone natural que pode ter sido alterado pelo 
charruamento para a instalação de culturas permanentes (vinha, olival, etc.) 
por inversão de materiais do solo; 

 Relação entre a elevada compactação, combinada com a baixa e irregular 
distribuição do sistema radicular, a erosão hídrica, as baixas taxas de 
infiltração, problemas de drenagem interna e, nas zonas de baixa, de 
drenagem externa e a potencial redução da eficiência no uso da água 
disponível no solo. 
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As respostas às questões referidas anteriormente deverão ser organizadas num 
formato Excel de preenchimento simples, com uma ficha por cada ponto de 
amostragem, o qual deverá ser entregue em formato editável. 

A compreensão da evolução dos mecanismos de migração de nutrientes e sedimentos 
do solo para as linhas de drenagem e a capacidade destas em minimizar as 
quantidades que afluem às massas de água reveste-se de vital importância, já que a 
subversão destes mecanismos poderá comprometer as potencialidades do projeto.  

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 devem ser adotadas.  

Critérios e época de amostragem  

Os pontos de amostragem deverão abranger as principais tipologias de solos, devendo 
a representatividade dos pontos amostrados superar os 80% das famílias de solos 
presentes.  

Em termos médios, deverá ser considerado um ponto de amostragem por cada 300 ha, 
embora possam não estar uniformemente distribuídos, tendo a conta a especificidades 
da área a estudar. Assim, deverão ser considerados os seguintes pressupostos: 

 As parcelas associadas a cada ponto deverão ter uma dimensão média; 

 As parcelas associadas a cada ponto não deverão ter árvores de espécies 
protegidas, nomeadamente quercíneas; 

 Os pontos deverão distar mais de 50 metros de construções, habitações, 
caminhos, postes, e qualquer outro obstáculo relativamente ao qual possam 
ter sido realizadas movimentações do terreno; 

 A delimitação de pontos deverá ser coincidente com as áreas com maior 
potencial de conversão ao regadio, para que a caraterização da situação de 
referência seja o mais relevante possível;  

 O ponto de amostragem deverá ser georreferenciado após a abertura do perfil, 
com uma precisão inferior a 1 metro em planimetria; 

 A recolha de amostras deverá ser realizada após a abertura do perfil do solo, 
que abranja totalidade da camada arável, relativamente à qual deverá ser 
realizada uma caracterização técnica geral, bem como a recolha de registo 
fotográfico com escala; 

As colheitas de solo deverão ser efetuadas no final da época seca. 
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Periodicidade de amostragem 

A periodicidade da monitorização dos solos dependerá das características dos mesmos 
e das classes de risco definidas. Após a caracterização da situação de referência 
propõe-se a seguinte periodicidade: 

 Nas áreas em que a conjugação das classes de risco seja baixa deverá ser 
realizada a repetição da monitorização de 5 em 5 anos; 

 Nas áreas em que a conjugação das classes de risco seja moderada deverá ser 
realizada a repetição da monitorização de 3 em 3 anos; 

 Nas áreas em que a conjugação das classes de risco seja alta deverá ser 
realizada a repetição da monitorização de 2 em 2 anos. 
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2.7 AGROSSISTEMAS 

2.7.1 Apresentar caracterização das explorações agrícolas/pecuárias em termos de 
dimensão económica (Unidade de Dimensão Económica, por classes de área). 

Segundo o Regulamento (CE) nº 1242/2008, da Comissão, de 8 de dezembro, que 
define a tipologia comunitária das explorações agrícolas, a dimensão económica da 
uma exploração (art. 3.º) é dada pelo valor da produção padrão total da exploração e 
segundo um conjunto de classes conforme definidas no anexo II do referido 
regulamento. 

Para esse efeito e para definir as explorações agrícolas/pecuárias de acordo com a sua 
dimensão económica segundo o indicador solicitado, importa conhecer o valor 
monetário da produção bruta à saída da exploração, contabilizando e somando o(s) 
produto(s) principal(is) e secundário(s), ao preço à saída da exploração, 
correspondendo a um período de produção de 12 meses (ano civil ou campanha 
agrícola). 

Estes valores estão normalmente disponíveis após inquérito e recenseamento 
agrícola/pecuário ou se assim disponibilizados diretamente pelos proprietários. Não é 
possível compilar informação suficiente e rigorosa para aferir e apresentar este 
indicador e considera-se que, mesmo estimativas e aferição de ordens de grandeza 
não serão robustas o suficiente para apurar o referido indicador. 

Como exemplo, e de acordo com os valores de produção padrão disponíveis no PDR 
2020 para apoio a Jovens Agricultores (valor de fevereiro de 2016), a cerealicultura 
pode ter valores a variar entre os cerca de 300 e 2.300€/ha. O diferencial dentro do 
mesmo tipo de setor/cultivo agrícola é por vezes muito díspar, pelo que embora se 
possa aferir qual o tipo de exploração agrícola aplicado por proprietário, não se têm 
dados suficientes quer do tipo de culturas, mercado e gama de produto pretendido 
(por exemplo na vinha, se é uva para vinho de mesa, comum ou gama alta, variando 
assim entre os 2.131€/ha e os 13.717€/ha), bem como ainda não é possível perceber 
se existem atividades agrícolas ou pecuárias secundárias na mesma propriedade. 

Como tal, qualquer esforço de estimativa teria um grau de incerteza associado 
significativo que enviesaria qualquer conclusão suportada na dimensão económica 
estimada das explorações. 

Importa salientar que, face ao tipo de benefício esperado pelo projeto e efeitos 
esperados transversais de aumento de competitividade e rentabilidade das 
explorações agrícolas, o projeto promove potencialmente pela disponibilização de 
água para regadio o aumento de produção agrícola existente, alteração do modelo 
cultural para novas culturas de maior valor económico e/ou produtivo e/ou expansão 
no âmbito das atividades já existentes com maiores opções produtivas e de maior 
rentabilidade. Esta melhoria beneficia potencialmente todos os proprietários, 
independentemente da melhoria em valor absoluto da dimensão económica de cada 
exploração. O EIA procedeu à avaliação de impactes segundo esta perspetiva 
qualitativa, que se considera como válida face à incerteza associada à quantificação.  
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2.8 PATRIMÓNIO 

2.8.1 Apresentar o comprovativo da entrega do Relatório Final de Trabalhos 
Arqueológicos aos serviços competentes na Direção Regional de Cultura do 
Alentejo, para efeitos de verificar e validar a informação vertida no EIA. 

Apresenta-se no Anexo III cópia do ofício de envio do Relatório Final de Trabalhos 
Arqueológicos, à Direção Regional de Cultura do Alentejo, conforme solicitado. 

2.8.2 Apresentar a cartografia patrimonial em formato ESRI shapefile de forma a 
permitir a observação da mesma em ambiente SIG; 

Entrega-se em conjunto com o presente documento as shapefiles solicitada. 

2.8.3 Relativamente à configuração do projeto na área do Complexo Arqueológico 
dos Perdigões (Em Vias de Classificação) solicita-se a seguinte informação: Se 
foi efetuado algum contacto com o responsável científico / equipa 
responsável pelos trabalhos de investigação e a enunciação das opções 
eventualmente tomadas para salvaguarda do complexo arqueológico. 

Para os devidos efeitos, e conforme solicitado, esclarece-se que foi realizada uma 
tentativa de contacto, mas que acabou por não se concretizar.  

Face à relevância do complexo arqueológico dos Perdigões, já conhecido antes da 
execução do projeto, as infraestruturas previstas foram projetadas por forma a 
salvaguardar-se a integridade do sítio arqueológico. Para tal, o traçado das condutas 
nesta área do bloco de rega de Reguengos, assim como as infraestruturas foram 
definidas por forma a não colidir com a área conhecida do complexo, sendo que esta 
foi também excluída do perímetro a beneficiar.  

Foram ainda propostas medidas de minimização em conformidade no EIA de modo a 
assegurar a proteção do sítio (remete-se para a consulta do Quadro 11.1 do EIA, 
elemento patrimonial n.º 33 – Complexo Arqueológico dos Perdigões), 
especificamente para a fase de construção, das quais se destaca a seguinte medida 
específica para o elemento patrimonial em causa (ressalvando-se a necessária 
aplicação das demais medidas de cariz genérico ou específico propostas): 

 Os trabalhos com impacte no solo numa envolvente de 100 m para cada um 
dos lados do ponto mais próximo da área classificada deverão ser realizados 
com recurso a decapagens mecânicas controladas, podendo passar a manuais 
caso se justifique. 

Ainda neste âmbito, e por lapso, não foram apresentadas no Relatório Síntese do EIA 
as medidas de minimização para a fase de exploração, referentes ao descritor 
Património Cultural. Adita-se assim ao exposto na secção 11.3.2 do EIA a alínea d) 
seguinte relativa ao Património Cultural. 
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d) Património Cultural 

PATE1: Durante a fase de exploração sugere-se que sejam tidas em consideração as 
medidas constantes do Quadro Ad7 seguinte, individualizadas por ocorrência 
patrimonial: 

Quadro Ad7 – Síntese das medidas de minimização dos impactes sobre o Património Cultural, 
para a fase de exploração 

NÚMERO DESIGNAÇÃO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

1 Morjeana Não se propõem medidas de minimização 

2 Grã 1 Não se propõem medidas de minimização 

3 Casa Alta 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

4a Furada 
Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção ou exploração 

4b Furada 
Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção ou exploração 

5 Abegoaria 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

6 Anta do Vale 1 
Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção ou exploração 

7 Anta do Vale 2 
Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção ou exploração 

8 Herdadinha 1 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

9 Vendinha 1 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

10 Vendinha 2 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

11 Vendinha 3 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

12 
Moinho de 
Entre-Águas 

Não se propõem medidas de minimização 

13a 
Anta dos 
Montes Claros 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção ou exploração 

13b 
Anta dos 
Montes Claros 

Conservação pela (salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção ou exploração 

14 
Moinho dos 
Pisões de Baixo 

Não se propõem medidas de minimização 

15 
Moinho dos 
Pisões de Cima 

Não se propõem medidas de minimização 
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NÚMERO DESIGNAÇÃO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

16 Moinho do Funchal Registo em caso de necessidade de destruição 

17 Funchal 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação ao proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

18 
Anta dos 
Perdigueiros 
(Outeiro da Anta) 

Conservação (pela salvaguarda). Todas as ações, incluindo trabalhos 
agrícolas, com impacte no solo deverão respeitar um afastamento 
mínimo de 50 m em relação ao monumento. Notificação ao 
proprietário do terreno sobre a existência do sítio arqueológico 

19 Peral Não se propõem medidas de minimização 

20 Perdigueiros 1 Não se propõem medidas de minimização 

21 Perdigueiros 2 Não se propõem medidas de minimização 

22 Falcoeiras 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação ao proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

23b 
Anta da Herdade 
da Chaminé 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificada na 
fase de construção ou exploração 

23a 
Anta da Herdade 
da Chaminé 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificada na 
fase de construção ou exploração 

24 Lázaros I Não se propõem medidas de minimização 

25a 
Anta da Herdade 
de Viseu 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção ou exploração 

25b 
Anta da Herdade 
de Viseu 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção ou exploração 

26 Monte do Barrocal 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação ao proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

27 Caridade Não se propõem medidas de minimização 

28 Monte da Ribeira 1 Não se propõem medidas de minimização 

29a 
Anta do 
Monte da Ribeira 

Não se propõem medidas de minimização 

29c Monte da Ribeira 3 Não se propõem medidas de minimização 

29b 
Anta do 
Monte da Ribeira 

Não se propõem medidas de minimização 

30 Perolivas 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

31 
Anta 3 da Herdade 
dos Mancebos 

Não se propõem medidas de minimização 

32 Monte da Ribeira 2 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

33 
Complexo 
Arqueológico dos 
Perdigões 

Não se propõem medidas de minimização 
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34 
Menires da 
Herdade dos 
Perdigões 

Não se propõem medidas de minimização 

35 Quinta da Várzea 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

36b Capela 
Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção ou exploração 

36a Capela Não se propõem medidas de minimização 

37 
Perdigões A/ 
Bloco insculturado 
Herdade Capela 

Acompanhamento. Caso seja identificado deverá ser respeitada a 
área de proteção legal 

38 Horta das Isentas 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

39 Carapetal Não se propõem medidas de minimização 

40 Carapetal Não se propõem medidas de minimização 

41 Anta de Peroliva 
Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção. Notificação do proprietário do terreno sobre a 
existência do sítio arqueológico 

42 
Anta 1 da Herdade 
dos Mancebos 

Não se propõem medidas de minimização 

43a 
Anta da Herdade 
da Lameira 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção. Notificação do proprietário do terreno sobre a 
existência do sítio arqueológico 

43b 
Anta da Herdade 
da Lameira 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção. Notificação do proprietário do terreno sobre a 
existência do sítio arqueológico 

44a 
Anta Herdade de 
Vale Castelo 
(Vale Castelo 2) 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção. Notificação do proprietário do terreno sobre a 
existência do sítio arqueológico 

44b 
Anta da Herdade 
de Vale Castelo 

Não se propõem medidas de minimização 

45a 
Anta da Herdade 
do Esporão 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção. Notificação do proprietário do terreno sobre a 
existência do sítio arqueológico 

45b 
Anta da Herdade 
do Esporão 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção. Notificação do proprietário do terreno sobre a 
existência do sítio arqueológico 

46a 
Anta 6 da 
Herdade da Farisoa 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção. Notificação do proprietário do terreno sobre a 
existência do sítio arqueológico 

46b 
Anta 6 da 
Herdade da Farisoa 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção. Notificação do proprietário do terreno sobre a 
existência do sítio arqueológico 

47 Monte da Arriba 1 
Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção. Notificação do proprietário do terreno sobre a 
existência do sítio arqueológico 
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48 Farisoa 13 Não se propõem medidas de minimização 

49 
Monte de 
Maria Afonso 

Não se propõem medidas de minimização 

50 Monte da Arriba 2 Não se propõem medidas de minimização 

51 Lameira Não se propõem medidas de minimização 

52 Monte Novo 6 Não se propõem medidas de minimização 

53a 
Anta 3 da Herdade 
de Monte Novo 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção. Notificação do proprietário do terreno sobre a 
existência do sítio arqueológico 

53b 
Anta 3 da Herdade 
de Monte Novo 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção. Notificação do proprietário do terreno sobre a 
existência do sítio arqueológico 

53c 
Anta 3 da Herdade 
de Monte Novo (?) 

Não se propõem medidas de minimização 

54a 
Anta 1 da Herdade 
de Monte Novo 

Não se propõem medidas de minimização 

54b 
Anta 1 da Herdade 
de Monte Novo 

Não se propõem medidas de minimização 

55ª 
Anta 2 da Herdade 
de Monte Novo 

Não se propõem medidas de minimização 

55b 
Anta 2 da Herdade 
de Monte Novo 

Não se propõem medidas de minimização 

55c 
Anta 2 da Herdade 
de Monte Novo (?) 

Não se propõem medidas de minimização 

56 Monte Novo 5 Não se propõem medidas de minimização 

57 Alenqueres 3 Não se propõem medidas de minimização 

58a 
Anta da Herdade 
dos Alenqueres 

Conservação (salvaguarda). Todas as ações, incluindo trabalhos 
agrícolas, com impacte no solo deverão respeitar um afastamento 
mínimo de 50 m em relação ao monumento. Notificação ao 
proprietário do terreno sobre a existência do sítio arqueológico 

58b 
Anta da Herdade 
dos Alenqueres 

Não se propõem medidas de minimização 

59 Farisoa Não se propõem medidas de minimização 

60 Alenqueres 8 Não se propõem medidas de minimização 

61 Castelo da Mina 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação ao proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

62 Horta da Canhota 
Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção. Notificação do proprietário do terreno sobre a 
existência do sítio arqueológico 

63 Tojal 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

64a Monte da Ribeira Não se propõem medidas de minimização 

64b Monte da Ribeira Não se propõem medidas de minimização 
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65a 
Anta 1 da Herdade 
da Azinheira 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção. Notificação do proprietário do terreno sobre a 
existência do sítio arqueológico 

65b 
Anta 1 da Herdade 
da Azinheira 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção. Notificação do proprietário do terreno sobre a 
existência do sítio arqueológico 

66 Monte da Ribeira 3 

Conservação (salvaguarda). Todas as ações, incluindo trabalhos 
agrícolas, com impacte no solo deverão respeitar um afastamento 
mínimo de 50 m em relação ao limite da área de dispersão de 
material. Notificação ao proprietário do terreno sobre a existência 
do sítio 

67 
Cromeleque do 
Monte da Ribeira 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção. Notificação do proprietário do terreno sobre a 
existência do sítio arqueológico 

68 Monte da Ribeira 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

69a 
Anta 3 da Herdade 
da Azinheira 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção. Notificação do proprietário do terreno sobre a 
existência do sítio arqueológico 

69b 
Anta 3 da Herdade 
da Azinheira 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção. Notificação do proprietário do terreno sobre a 
existência do sítio arqueológico 

70 Monte da Ribeira 4 Conservação (pela salvaguarda) 

71a 
Anta 2 da Herdade 
da Azinheira 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção. Notificação do proprietário do terreno sobre a 
existência do sítio arqueológico 

71b 
Anta 2 da Herdade 
da Azinheira 

Conservação (pela salvaguarda) caso venha a ser identificado na 
fase de construção. Notificação do proprietário do terreno sobre a 
existência do sítio arqueológico 

72 Casa Alta 1 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

73 Mencoca 1 Não se propõem medidas de minimização 

74 Mencoca 2 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

75 Mencoca 3 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

76 Casa Alta 2 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

77 Charneca 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 
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78 Grã 2 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

79 
Montoito 
(Pinheirinho) 

Conservação (salvaguarda). Todas as ações, incluindo trabalhos 
agrícolas, com impacte no solo deverão respeitar um afastamento 
mínimo de 50m em relação ao limite da área de dispersão de 
material. Notificação ao proprietário do terreno sobre a existência 

80 
Igreja de S. Vicente 
de Pigeiro 

Não se propõem medidas de minimização 

81 Vendinha 4 
Acompanhamento. Medidas de minimização a definir caso a 
exploração agrícola implique impactes no solo. Notificação do 
proprietário do terreno sobre a existência do sítio arqueológico 

82 Vale de Ferreiros 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

83 Vilares da Barrada Não se propõem medidas de minimização 

84 
Herdade / Monte 
da Abegoaria 

Não se propõem medidas de minimização 

85 Monte da Alforada 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

86 Alenqueres 7 Não se propõem medidas de minimização 

87 Monte do Rebola Não se propõem medidas de minimização 

87 Monte do Rebola Não se propõem medidas de minimização 

88 Perdigões 2 Não se propõem medidas de minimização 

89 Perdigões 1 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

90 Alenqueres 4, 5 e 6 

Conservação (salvaguarda). Todas as ações, incluindo trabalhos 
agrícolas, com impacte no solo deverão respeitar um afastamento 
mínimo de 50 m em relação ao local. Notificação ao proprietário do 
terreno sobre a existência do sítio arqueológico 

91 Poço da Guarita Não se propõem medidas de minimização 

92 Aldeias Não se propõem medidas de minimização 

93 Aldeias Não se propõem medidas de minimização 

94 Serra da Mona Não se propõem medidas de minimização 

95 Furada Não se propõem medidas de minimização 

96 Vale Castelo Não se propõem medidas de minimização 

97 Tojal Não se propõem medidas de minimização 

98 Tojal Conservação (pela salvaguarda) 

99 Tojal 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

100 
Moinho do José 
Brás 

Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 
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101 Monreal Registo em caso de necessidade de destruição 

102 
Monte da 
Escudeira 1 

Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

103 
Monte da 
Escudeira 

Registo em caso de necessidade de destruição 

104 
Herdade da 
Azinheira 

Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

105 Monte da Coutada 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

106 Cortiçada Registo em caso de necessidade de destruição 

107 Horta Nova 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

108 Monte da Ribeira Não se propõem medidas de minimização 

109 Quinta da Várzea 1 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

110 Quinta da Várzea 2 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

111 Horta das Isentas 2 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

112 Horta das Isentas 3 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

113 Pássaros 1 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

114 Pássaros 2 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

115 Horta da Farófia Conservação (pela salvaguarda) 

116 Horta da Farófia Conservação (pela salvaguarda) 

117 Horta do Costa Não se propõem medidas de minimização 

118 Horta do Costa 
Conservação (pela salvaguarda). Registo em caso de necessidade de 
destruição 

119 Horta do Costa Registo em caso de necessidade de destruição 

120 Mendes 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

121 Monte da Arriba 3 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 
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122 Monte da Arriba 4 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

123 Monte da Arriba 5 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

124 Cerca do Esporão 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

125 Paiol 1 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

126 Paiol Conservação (pela salvaguarda) 

127 Paiol 2 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

128 Alborno 
Conservação (pela salvaguarda). Registo em caso de necessidade de 
destruição 

129 Fontainhas 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

130 Vale Moreno 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

131 Carapetal 2 Não se propõem medidas de minimização 

132 Horta do Simão 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

133 
Monte do 
Vale da Corte 

Conservação (pela salvaguarda) 

134 Aldeia dos Coelhos 
Conservação (pela salvaguarda). Registo em caso de necessidade de 
destruição 

135 Aldeia dos Coelhos Conservação (pela salvaguarda) 

136 Monte do Barro Não se propõem medidas de minimização 

137 Montes Claros Não se propõem medidas de minimização 

138 
Ribeiro da 
Porqueira 

Registo em caso de necessidade de destruição 

139 Vila Correia Registo em caso de necessidade de destruição 

140 Entre-os-Rios Conservação (pela salvaguarda) 

141 Pisões Não se propõem medidas de minimização 

142 Alenqueres Não se propõem medidas de minimização 

143 Monte do Barroco 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

144 
Ribeira da 
Azambuja 

Não se propõem medidas de minimização 
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145 
S. Vicente do 
Pigeiro 1 

Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

146 
S. Vicente do 
Pigeiro 2 

Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

147 Fonte Furada 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

148 
Monte da 
Fonte Furada 

Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

149 
Monte da 
Fonte Furada 

Conservação (pela salvaguarda) 

150 Furada Conservação (pela salvaguarda) 

151 Furada 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

152 
Ribeiro dos 
Pedrões 

Não se propõem medidas de minimização 

153 Ribeiro das Caliças 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

154 Ribeira da Vila 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

155 
Colmealinho dos 
Defuntos 

Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

156 
Colmealinho dos 
Defuntos 

Conservação (salvaguarda). Registo em caso de necessidade de 
destruição 

157 Montoito Não se propõem medidas de minimização 

158 Vale de Vinhas Não se propõem medidas de minimização 

159 Monte do Vale 1 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

160 Monte do Vale 2 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

161 Monte do Vale 
Conservação (pela salvaguarda). Registo em caso de necessidade de 
destruição 

162 Monte do Vale Registo em caso de necessidade de destruição 

163 Monte do Hermínio 
Conservação (pela salvaguarda). Registo em caso de necessidade de 
destruição 

164 Pernaldos 
Conservação (pela salvaguarda). Registo em caso de necessidade de 
destruição 
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165 Pernaldos 
Conservação (pela salvaguarda). Registo em caso de necessidade de 
destruição 

166 Pernaldos Registo em caso de necessidade de destruição 

167 Vale da Corte 
Conservação (pela salvaguarda). Registo em caso de necessidade de 
destruição 

168 Ribeiro do Vale 3 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

169 Aldeia dos Coelhos Conservação (pela salvaguarda) 

170 
Aldeia dos Coelhos 
1 

Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

171 Monte do Canário Conservação (pela salvaguarda) 

172 Ribeira da Quinta 
Conservação (pela salvaguarda). Registo em caso de necessidade de 
destruição 

173 Ribeira da Quinta 
Conservação (pela salvaguarda). Registo em caso de necessidade de 
destruição 

174 Pista de Aviação 
Conservação (pela salvaguarda). Registo em caso de necessidade de 
destruição 

175 Vendinha 5 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

176 Vendinha Conservação (pela salvaguarda) 

177 Vendinha Registo em caso de necessidade de destruição 

178 Vendinha 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

179 Ribeiro do Vale 2 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

180 Ribeiro do Vale 1 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

181 Monte do Canário Registo em caso de necessidade de destruição 

182 Monte do Canário 
Conservação (pela salvaguarda). Registo em caso de necessidade de 
destruição 

183 Monte do Canário Registo em caso de necessidade de destruição 

184 Horta do Barrocal 1 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

185 Horta do Barrocal 2 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

186 Horta do Pomar 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 
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NÚMERO DESIGNAÇÃO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

187 Jardim 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

188 
Malhada da 
Fonte Furada 

Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

189 
Horta do 
Compromisso 1 

Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

190 
Horta do 
Compromisso 2 

Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

191 Monte da Azinheira 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

192 Tapada 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

193 
Igreja de Nossa 
Senhora da 
Caridade 

Não se propõem medidas de minimização 

194 Horta do Barrocal Registo em caso de necessidade de destruição 

195 Monte das Vinhas Registo em caso de necessidade de destruição 

196 Monte da Furada Conservação (pela salvaguarda) 

197 Monte da Furada 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

198 
Monte da 
Abegoaria 

Registo em caso de necessidade de destruição 

199 Monte do Vale 3 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

200 Monte do Vale Registo em caso de necessidade de destruição 

201 Monte da Ribeira 
Conservação (pela salvaguarda). Registo em caso de necessidade de 
destruição 

202 Horta da Farófia Conservação (pela salvaguarda) 

203 Horta da Canhota 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

204 Alenqueres 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

205 Alenqueres Não se propõem medidas de minimização 

206 Monte Novo Não se propõem medidas de minimização 

207 
Anta da Herdade 
de Vale Castelo (?) 

Não se propõem medidas de minimização 

208 Perolivas Conservação (pela salvaguarda) 
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NÚMERO DESIGNAÇÃO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

209 Aldeia dos Coelhos 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

210 Ribeira do Vale 3 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

211 
Malhada da Fonte 
Furada 

Não se propõem medidas de minimização 

212 
Monte do Mestre 
Pedra 

Conservação (pela salvaguarda) 

213 Alto dos Coelhos 
Conservação pela (salvaguarda). Registo em caso de necessidade de 
destruição 

214 Alto dos Coelhos Conservação (pela salvaguarda) 

215 Alto dos Coelhos Não se propõem medidas de minimização 

216 Ervideira Não se propõem medidas de minimização 

217 Abegoaria Não se propõem medidas de minimização 

218 Abegoaria 2 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

219 Ribeira do Vale Não se propõem medidas de minimização 

220 Ribeira do Vale 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

221 
Monte de 
Entre-Águas 

Não se propõem medidas de minimização 

222 
Herdade da 
Gulhelha 

Não se propõem medidas de minimização 

223a Cavaleira Não se propõem medidas de minimização 

223b 
Herdade da 
Cavaleira 

Não se propõem medidas de minimização 

224 Zambujosa Não se propõem medidas de minimização 

225 Zambujosa 1 Não se propõem medidas de minimização 

226 Horta do Marau 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

227 Velez 1 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

228 Velez 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

229 Outeiro da Folgosa 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

230 Zambujosa 2 Não se propõem medidas de minimização 

231 
Monte da 
Guelhelha 

Não se propõem medidas de minimização 
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NÚMERO DESIGNAÇÃO MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

232 Quinta de S. José 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

233 Monte do Colaço 
Conservação (pela salvaguarda). Registo em caso de necessidade de 
destruição 

234 Carrapatelo 
Conservação (pela salvaguarda). Registo em caso de necessidade de 
destruição 

235 Serra da Mona 
Medidas de minimização a definir caso a exploração agrícola 
implique impactes no solo. Notificação do proprietário do terreno 
sobre a existência do sítio arqueológico 

236 Monte dos Velhos 
Conservação (pela salvaguarda). Registo em caso de necessidade de 
destruição 
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2.9 PAISAGEM 

2.9.1 No âmbito da Carta de Unidades de Paisagem/Subunidades de Paisagem 
apresentar a sobreposição gráfica da Área de Estudo, leia-se dos seus limites, 
à Figura 6.65 (EIA-Página 474). 

Conforme solicitado, apresenta-se a Figura 6.65 do EIA revista, sobrepondo a área de 
estudo à carta de unidades de paisagem. 

 

Figura 6.65 – Excerto do mapa de unidades de paisagem presente na publicação Contributos 
para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental (sem escala) 
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2.9.2 Esclarecer sobre a metodologia utilizada na elaboração da Carta de Absorção 
Visual devendo a mesma ser substituída caso a sua metodologia não esteja 
suportada nos seguintes pressupostos: 

Todos os pressupostos indicados, à exceção de dois, foram considerados na elaboração 
da Carta de Capacidade de Absorção Visual, conforme explicitado claramente no 
capítulo de metodologia. 

Segue-se o enquadramento, esclarecimento ou revisão em conformidade e de acordo 
com o solicitado, ponto-a-ponto, para facilitar a consulta. 

 ● Esta carta é independente da localização ou tipologia do projeto. Ela visa a 
caracterização do território delimitado pela área de estudo na situação de 
referência; 

De acordo com o exposto na secção 6.9.2 do Relatório Síntese do EIA (Metodologia; 
página 466), a Absorção Visual foi “estimada com base na morfologia do terreno, pela 
sua influência na amplitude visual (relevo) e na acuidade visual dos observadores 
(exposição)1, na ocupação do solo, pela sua capacidade de se assumir como um 
obstáculo ao alcance visual, e por fim, na frequência de potenciais observadores na 
envolvência da área de intervenção, o público potencial da alteração ocorrida. A 
frequência de observadores é integrada nesta cartografia através do estudo das 
visibilidades”. 

A tipologia e localização do projeto não tiveram assim qualquer influência na obtenção 
dos fatores referidos, conforme solicitado. 

 ● Não deve suportar-se nas Unidades e Subunidades de Paisagem definidas; 

A Absorção Visual, de acordo com o mencionado no ponto anterior, é obtida através 
dos parâmetros morfologia do terreno, ocupação do solo e frequência de visibilidades, 
não sendo gerada com base nas unidades ou subunidades de Paisagem. 

 ● Deverá ser considerado um conjunto de pontos de observação, 
representativos da presença humana e do seu peso em cada local e no 
território em análise, distribuídos dentro do buffer considerado; 

De acordo com o exposto na secção 6.9.2 do Relatório Síntese do EIA (Metodologia; 
página 466), a carta de visibilidade é “gerada com base na morfologia do terreno, 
através do seu modelo digital, e na seleção de focos de potenciais observadores, 
escolhidos de acordo com a sua posição geográfica e afluência (…). Os pontos foram 
selecionados a partir de ortofotomapas e cartas militares estabelecendo-se o limite 
mais distante de avaliação a 3.000 metros da área de intervenção, uma vez que se 
considerou que a partir desta distância as intervenções e alterações previstas se 
começam a diluir na paisagem envolvente”. 

                                                           
1
 Considera-se que uma encosta exposta a norte apresenta maior capacidade de dissimulação. 
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A exceção foi a povoação de Monsaraz, função da sua importância na paisagem em 
estudo e da amplitude visual que usufrui sobre esta, assumindo-se como um 
miradouro natural. 

O pressuposto em causa foi assim integrado na metodologia de base à elaboração da 
Carta de Capacidade de Absorção Visual conforme solicitado. No que diz respeito à sua 
distribuição, remete-se para a consulta do Anexo II (Peças desenhadas) – Carta de 
Capacidade de Absorção Visual revista (Desenho 18). 

 ● A selecção de pontos não pressupõe qualquer privilégio, ou seletividade, de 
pontos a partir dos quais se visualiza o Projeto ou qualquer componente 
do mesmo; 

De acordo com o exposto na secção 6.9.2 do Relatório Síntese do EIA (Metodologia; 
página 466), os focos de potenciais observadores foram “escolhidos de acordo com a 
sua posição geográfica e afluência”, ou seja, foram selecionados os pontos que, pela 
maior afluência de pessoas, se julgaram representativos para caracterizar, do ponto de 
vista das visibilidades, o território em estudo. 

No caso da presente área de estudo para avaliação do fator paisagem, foram 
selecionados preferencialmente os aglomerados urbanos, não sendo a sua seleção 
influenciada pela tipologia ou localização do projeto. 

 ● Os referidos pontos considerados na análise deverão ser assinalados 
graficamente na carta; 

Por lapso, os pontos não foram representados no Desenho 18 – Carta de Capacidade 
de Absorção Visual (Volume V do EIA). 

Apresenta-se a versão revista da referida Carta de Capacidade de Absorção Visual no 
Anexo II (Peças desenhadas) ao presente documento (mantendo-se a numeração do 
EIA – Desenho 18), com a representação gráfica dos pontos de observação 
considerados, conforme solicitado. 

 ● Nas vias rodoviárias, ou outras, a sua distribuição deve ser ao longo destas 
em função da sua frequência e escala de trabalho; 

Esclarece-se que, dadas as características da paisagem em presença, pouco 
humanizada e com povoamento concentrado, se optou por considerar como focos de 
potenciais observadores preferencialmente os aglomerados urbanos, pela maior 
afluência de observadores e pelo seu carácter permanente. Os pontos selecionados na 
rede viária correspondem a zonas de maior dispersão humana, aglomerados difusos e 
montes e quintas dispersos, sendo escolhidos, para este efeito, as interseções e nós 
viários. 
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 ● Para cada ponto de observação deve ser gerada a sua bacia visual (raio 
igual ao considerada para a Área de Estudo) à altura média de um 
observador comum; 

De acordo com o exposto na secção 6.9.2 do Relatório Síntese do EIA (Metodologia; 
página 466), “foram geradas, através de software de análise espacial, as bacias visuais 
a partir de cada ponto de observação selecionado, permitindo, através do seu 
cruzamento, aferir as áreas do território visíveis e não visíveis, e também as que 
apresentam maior e menor visibilidade, através da análise da sua frequência”. 

Esclarece-se ainda que as bacias visuais integradas na cartografia de Absorção Visual 
foram geradas tendo em conta a altura média de um observador comum e um raio 
igual ao adotado para a área de estudo – 3.000 m. 

 ● A Capacidade de Absorção Visual deve ser obtida por cruzamento dos 
potenciais pontos de observação com o relevo da área estudada 
(modelada e representada em Modelo Digital do Terreno), considerando-
se a situação mais desfavorável (sem vegetação) e apresentada sobre a 
forma de classes. 

O Desenho 18 – Carta de Capacidade de Absorção Visual (Volume V do EIA) 
apresentado, de acordo com o exposto na secção 6.9.2 do Relatório Síntese do EIA 
(Metodologia; página 466), foi estimado “com base na morfologia do terreno, pela sua 
influência na amplitude visual (relevo) e na acuidade visual dos observadores 
(exposição)2, na ocupação do solo, pela sua capacidade de se assumir como um 
obstáculo ao alcance visual, e por fim, na frequência de potenciais observadores na 
envolvência da área de intervenção, o público potencial da alteração ocorrida. A 
frequência de observadores é integrada nesta cartografia através do estudo das 
visibilidades. A carta de visibilidades foi gerada com base na morfologia do terreno, 
através do seu modelo digital, e na seleção de focos de potenciais observadores, 
escolhidos de acordo com a sua posição geográfica e afluência”. A carta apresentada 
no EIA inclui a definição de classes de absorção visual, conforme referenciado. 

No que se refere à consideração da situação mais desfavorável (sem vegetação) na 
elaboração da Carta de Capacidade de Absorção Visual, apresenta-se no Anexo II 
(Peças desenhadas) a sua versão revista (mantendo-se a numeração do EIA – Desenho 
18), gerada de acordo com este pressuposto, à escala 1:25.000. 

Porém, importa assinalar a discordância com a abordagem metodológica sugerida, ou 
seja, que a Absorção Visual seja gerada sem ter em conta a ocupação do solo. 
Considera-se este factor determinante para a capacidade de dissimulação do território, 
traduzindo a real fragilidade da paisagem em estudo na situação de referência. 

                                                           
2
 Considera-se que uma encosta exposta a norte apresenta maior capacidade de dissimulação. 
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Embora a ocupação do solo possa ser eliminada por ação antrópica ou causa natural, 
considera-se que, neste caso, a situação de referência se altera, repercutindo-se não 
só na capacidade de dissimulação como na qualidade visual do território, com 
repercussões na sensibilidade visual da paisagem à introdução de um elemento 
exógeno. 

Acresce que a premissa de que recorrer somente à visibilidade integra uma abordagem 
mais conservativa, uma vez que esta constitui o cenário mais desfavorável, não é 
consistente. Os pontos de observação selecionados para a cartografia de visibilidade, 
pontos de maior afluência de observadores distribuídos o mais uniformemente 
possível na área de estudo, não integram a totalidade dos observadores presentes no 
território, determinando que a cartografia não reflita de forma real a visibilidade da 
área de estudo. 

Neste caso, a utilização da ocupação do solo na ponderação da absorção visual 
permite que uma área em que a ocupação não apresente volume que se assuma como 
obstáculo ao alcance visual, por exemplo uma várzea agrícola, nunca se traduza numa 
área de elevada absorção visual, o que acontece quando é utilizada apenas a 
frequência de visibilidades e a morfologia do terreno, e a área em questão apresenta 
reduzida visibilidade, ou seja, manifesta-se visível por poucos focos de observadores 
em simultâneo. 

Concluindo, considera-se que num território marcado pelos povoamentos florestais de 
produção, sujeitos a cortes regulares, seja necessário ter em conta a sua constante 
mutação e as repercussões na amplitude e bacias visuais. Nesta paisagem em concreto 
não se prevê uma transformação significativa na ocupação do solo. O montado e o 
olival, principais ocupações que conferem ao território obstáculos ao alcance visual, 
dotando-o de maior capacidade de dissimulação, não são ocupações temporárias nem 
sujeitas a alterações significativas no seu porte, não se afigurando provável que sejam 
eliminados de forma extensiva por ação antrópica ou por causa natural. 

2.9.3 Apresentar nova Carta de Sensibilidade caso haja lugar à reformulação da 
Carta de Absorção Visual, de acordo com a matriz apresentada no Quadro 
6.140 — Sensibilidade Visual da Paisagem (EIA — Página 467); 

Apresenta-se a versão revista da referida Carta de Sensibilidade Visual no Anexo II 
(Peças desenhadas) ao presente documento (mantendo-se a numeração do EIA – 
Desenho 19), conforme solicitado e à escala 1:25.000. 

Assinala-se a reserva descrita no ponto anterior quanto à discordância metodológica 
quanto aos pressupostos de base para a produção da Carta de Capacidade de 
Absorção Visual, que consequentemente influencia a Carta de Sensibilidade Visual. 
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2.9.4 Apresentar a Bacia Visual de cada uma das componentes do Projeto em 
separado, associadas ao Sistema Adutor Primário: 

 a) Conduta Adutora (9,8km). 

 b) Reservatório da Bragada (R1)/Estação Elevatória da Bragada (EE1). 

 c) Reservatório da Furada (R2). 

 d) Conduta Adutora Gravítica (9,6km). 

 e) Conduta Elevatória (3,6km) 

 Na eventualidade das bacias visuais não serem passíveis de ter 
representação gráfica numa única carta, deve ser adotada outra escala, 
como a 1:50.000. 

 No caso das condutas a bacia visual deve considerar a cota da altura do 
cordão das terras depositadas, resultantes da escavação, ou a altura do 
diâmetro da tubagem a utilizar que se situa nos 2m, como a cota mais 
desfavorável para gerar as respectivas bacias. Importa esclarecer que se a 
conduta tem 2m de diâmetro nunca a vala será escavada em apenas 2m de 
profundidade. Importa igualmente esclarecer que o depósito, ou cordão de 
terras, ao longo das valas, terá também alturas muito superiores aos 2m, que 
sofrerá inevitavelmente o empolamento. O resultado obtido deve ser objeto 
de análise, quanto aos impactes visuais, a par da perturbação gerada pela 
construção da rede secundária, com diâmetros por vezes importantes, 
durante a Fase de Construção; 

As bacias visuais do Reservatório da Bragada (R1) e da Estação Elevatória da Bragada 
(EE1) (solicitação da alínea b) do presente ponto em resposta), assim como a bacia 
visual do Reservatório da Furada (R2) (alínea c)) foram apresentadas respetivamente 
na Figura 8.1 (Página 775) e Figura 8.2 (Página 777) do Relatório Síntese do EIA. 

De acordo com o solicitado, apresentam-se no Anexo II – Desenho Ad1 as bacias 
visuais das condutas que integram a rede primária, tendo em conta a altura média de 
um observador e uma altura de depósitos de terra com 3 metros de altura, 
representadas à escala 1:25.000. 

Como mencionado na secção 8.9 do Relatório Síntese do EIA (Identificação e Avaliação 
de Impactes do fator Paisagem), as ações de implementação das condutas implicarão a 
perturbação e degradação da qualidade cénica da área de intervenção, destacando-se 
como ações potenciadoras de maior intrusão visual negativa as movimentações de 
terras e consequente depósito de terras, resultantes da abertura de valas, em cordões 
ao longo destas durante a fase de construção. 

Considera-se que a significância da perturbação visual gerada pelos depósitos de terra 
depende da sua acessibilidade visual, ou seja, da visibilidade dos aglomerados urbanos 
na envolvente para a área de intervenção. 
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Deste modo, para a avaliação de impactes, foi gerada a cartografia de frequência de 
visibilidades identificando as áreas de maior e menor visibilidade do território, 
aferindo assim a extensão de cada conduta em cada classe de visibilidade, verificando-
se que: 

 a maioria das condutas se desenvolve em áreas de visibilidade nula a muito 
reduzida, ou seja, quando visíveis, manifestam-se expostas somente aos 
observadores dispersos nos montes que proliferam na área de estudo; 

 cerca de 25% atravessam áreas visíveis de apenas um aglomerado urbano; 

 somente 9% interferem com áreas de moderada visibilidade, interferindo com 
áreas expostas em simultâneo a 2 ou 3 focos de maior afluência de 
observadores na envolvente; 

 nenhuma conduta se desenvolve em áreas de elevada visibilidade, ou seja, 
visíveis de mais de 3 focos em simultâneo. 

Apresenta-se, no âmbito do presente pedido de elementos adicionais e conforme 
solicitado, a análise das bacias visuais das condutas da rede primária, dado que a 
análise relativa ao Reservatório da Bragada/Estação Elevatória da Bragada e 
Reservatório da Furada foi já desenvolvida no Relatório Síntese do EIA (secção 8.9.3.3). 

A) CONDUTA ADUTORA (9,8 KM) 

Apresenta-se, conforme solicitado, a bacia visual dos depósitos de terra na zona de 
desenvolvimento da Conduta Adutora referenciada na alínea a) do presente ponto 
2.9.4 do pedido de elementos adicionais – Conduta Adutora entre o Canal Álamos-
Loureiro e o Reservatório da Bragada (R1) – conforme o Desenho Ad1 do Anexo II 
(Peças desenhadas). 

Da análise da bacia visual dos depósitos de terra da Conduta Adutora entre o Canal 
Álamos-Loureiro e o Reservatório da Bragada (R1), verifica-se que estes serão visíveis 
somente e parcialmente da povoação de Vendinha.  

Apenas o quadrante sudeste desta povoação se manifesta exposto à área de 
desenvolvimento deste elemento de projeto, existindo no seu eixo visual uma mancha 
de montado e a galeria ripícola da ribeira do vale, ocupações com extrato arbóreo 
suficiente para se assumirem como obstáculo ao alcance visual, dissimulando a área de 
intervenção. 

O restante traçado desenvolve-se em áreas pouco humanizadas e, na proximidade da 
povoação de Monte do Trigo, a morfologia do terreno assume-se como obstáculo ao 
alcance visual, resguardando esta povoação da intrusão visual determinada pela 
implantação da conduta. 

Conclui-se, assim, perante o enunciado e conforme já concluído no EIA, que a 
implementação da conduta adutora induzirá um impacte visual negativo, certo, direto, 
local, de magnitude reduzida e pouco significativo, uma vez que será temporário e 
reversível.  
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D) CONDUTA ADUTORA GRAVÍTICA (9,6 KM) 

Apresenta-se, conforme solicitado, a bacia visual dos depósitos de terra na zona de 
desenvolvimento da Conduta Adutora Gravítica referenciada na alínea d) do presente 
ponto 2.9.4 do pedido de elementos adicionais – Conduta Adutora Gravítica entre o 
reservatório da Furada (R2) e o ponto de entrega na Albufeira da Vigia – conforme o 
Desenho Ad1 do Anexo II (Peças desenhadas). 

Da análise da bacia visual dos depósitos de terra da Conduta Adutora Gravítica entre o 
reservatório da Furada (R2) e o ponto de entrega na Albufeira da Vigia, verifica-se que 
estes serão visíveis das povoações de Montoito e Aldeias de Montoito e de parte das 
povoações de Falcoeiras e Vendinha. 

Contudo, a bacia visual referida foi gerada com base exclusivamente na morfologia do 
terreno, sendo que a visibilidade será necessariamente influenciada pela ocupação do 
solo. Verifica-se que as povoações referidas apresentam na sua envolvente ocupações 
com presença de extrato arbóreo com capacidade para dissimular a área de 
intervenção, determinando que os cordões de terra sejam visíveis intermitentemente. 
Prevê-se que apenas a aldeia de Montoito apresente visibilidade para um troço mais 
significativo da área de desenvolvimento da conduta, dada a proximidade a que esta se 
desenvolve deste aglomerado urbano. 

Conclui-se, assim, perante o enunciado e conforme já concluído no EIA, que a 
implementação da conduta adutora gravítica induzirá um impacte visual negativo, 
certo, direto, local, de magnitude moderada e pouco significativo, uma vez que será 
temporário e reversível.  

E) CONDUTA ELEVATÓRIA (3,6 KM) 

Apresenta-se, conforme solicitado, a bacia visual dos depósitos de terra na zona de 
desenvolvimento da Conduta Elevatória referenciada na alínea e) do presente ponto 
2.9.4 do pedido de elementos adicionais – Conduta Elevatória entre a estação 
elevatória da Bragada e o reservatório da Furada (R2) – conforme o Desenho Ad1 do 
Anexo II (Peças desenhadas). 

Da análise da bacia visual dos depósitos da Conduta Elevatória entre a estação 
elevatória da Bragada e o reservatório da Furada (R2), verifica-se que estes serão 
visíveis somente e parcialmente da povoação de Vendinha. Apenas a face nascente se 
manifesta exposta à área de desenvolvimento deste elemento de projeto, sendo que 
no eixo visual da povoação para a área de intervenção existem ocupações, com extrato 
arbóreo suficiente para dissimular a presença dos cordões de terra, nomeadamente os 
olivais que se estendem a nascente e a galeria ripícola da ribeira do Vale. 

As restantes povoações na envolvente encontram-se a mais de 5.000 metros, distância 
a que esta ocorrência não se manifesta percetível na paisagem. 

Conclui-se, assim, perante o enunciado e conforme já concluído no EIA, que a 
implementação da conduta adutora induzirá um impacte visual negativo, certo, direto, 
local, de magnitude reduzida e pouco significativo, uma vez que será temporário e 
reversível. 
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2.9.5 Para cada uma das bacias visuais atrás solicitada, ou seja, para cada 
componente do Projeto deve ser quantificado, em quadro, a área (ha) das 
classes de qualidade visual "Elevada" e "Muito Elevada" afetada na sua 
integridade visual. Deve ainda ser apresentado o valor total da área de cada 
uma das referidas classes existentes na Área de Estudo; 

Apresentam-se em seguida os quadros integrando a informação solicitada, para cada 
componente de projeto. 

Quadro Ad8 – Classes de Qualidade Visual afetadas pela Conduta Adutora 

ÁREA 
AFETADA 

REDUZIDA MODERADA ELEVADA 
MUITO 

ELEVADA 

Ha 
% 

4,9 

8,8 

1.854 

9,0 

933 

8,9 

595 

4,7 

TOTAL AE (ha) 56 20.661 10.545 12.756 

Quadro Ad9 – Classes de Qualidade Visual afetadas pelo Reservatório da Bragada (R1) 

ÁREA 
AFETADA 

REDUZIDA MODERADA ELEVADA 
MUITO 

ELEVADA 

Ha 

% 

0 

0 

547 

2,6 

414 

3,9 

71 

0,6 

TOTAL AE (ha) 56 20.661 10.545 12.756 

Quadro Ad10 – Classes de Qualidade Visual afetadas pela Estação Elevatória da Bragada (EE1) 

ÁREA 
AFETADA 

REDUZIDA MODERADA ELEVADA 
MUITO 

ELEVADA 

Ha 

% 

0 

0 

597 

2,9 

465 

4,4 

75 

0,6 

TOTAL AE (ha) 56 20.661 10.545 12.756 

Quadro Ad11 – Classes de Qualidade Visual afetadas pelo Reservatório da Furada (R2) 

ÁREA 
AFETADA 

REDUZIDA MODERADA ELEVADA 
MUITO 

ELEVADA 

Ha 

% 

0 

0 

1.333  

6,5 

494 

4,7 

117 

0,9 

TOTAL AE (ha) 56 20.661 10.545 12.756 

Quadro Ad12 – Classes de Qualidade Visual afetadas pela Conduta Adutora Gravítica 

ÁREA 
AFETADA 

REDUZIDA MODERADA ELEVADA 
MUITO 

ELEVADA 

Ha 

% 

0 

0 

3.264 

15,8 

1.302 

12,4 

547 

4,3 

TOTAL AE (ha) 56 20.661 10.545 12.756 
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Quadro Ad13 – Classes de Qualidade Visual afetadas pela Conduta Elevatória 

ÁREA 
AFETADA 

REDUZIDA MODERADA ELEVADA 
MUITO 

ELEVADA 

Ha 

% 

0 

0 

1.254 

6,1 

643 

6,1 

123 

0,9 

TOTAL AE (ha) 56 20.661 10.545 12.756 

 

2.9.6 Apresentar a avaliação e classificação com todos os parâmetros previstos, 
em separado dos impactes estruturais - relevo/morfologia natural, 
vegetação (desmatação e desflorestação) e linhas de água (margens e leito) - 
para cada uma das componentes: Conduta Adutora; Reservatório da 
Bragada (R1)/Estação Elevatória da Bragada (EE1); Reservatório da Furada 
(R2); Conduta Adutora Gravítica (9,6km) e Conduta Elevatória (3,6km); 

Na secção 8.9 do Relatório Síntese do EIA (Identificação e Avaliação de Impactes do 
fator Paisagem) foram avaliados os impactes estruturais no relevo, vegetação e linhas 
de água por componente/tipologia de projeto, ou seja, para a globalidade das 
condutas e para os reservatórios, incluindo o edifício da estação elevatória. 

Em resposta ao solicitado, apresenta-se essa análise individualizada para cada 
componente de projeto. 

CONDUTA ADUTORA (9,8 KM) 

As condutas implicam uma alteração na morfologia natural do terreno apenas na fase 
de construção, pela necessária abertura de valas para a sua implementação, sendo 
reposto no final o perfil natural da superfície do terreno (situação de referência). 

A conduta adutora entre o Canal Álamos-Loureiro e o Reservatório da Bragada (R1) 
atravessa, na sua maioria, áreas de morfologia suave, pendentes que não excedem os 
10%, não se prevendo um relevante risco de erosão e, consequente, degradação das 
características intrínsecas e extrínsecas da paisagem. Acresce que o enterramento da 
conduta é feito de forma faseada, não se prevendo extensões expressivas de vala 
aberta e períodos longos em que o solo fique sujeito aos agentes de meteorização. 

A terra retirada das valas é disposta em pargas, devidamente dimensionadas, para que 
o recurso solo não seja afetado e, com ele, o banco de sementes que fomentará a 
recuperação das áreas intervencionadas.  

Deste modo, considera-se que as alterações na morfologia natural do terreno 
assumam pouca significância no que se refere ao seu impacte estrutural. 

No que se refere à afetação da vegetação, as condutas implicam, na fase de 
construção, a desmatação e desflorestação de um corredor ao longo do seu traçado, 
de modo a permitir a escavação da vala e armazenamento de terras em 2 cordões nas 
áreas adjacentes, permanecendo na fase de exploração apenas uma faixa de 
salvaguarda, mais contida, na qual são interditas ocupações permanentes. 
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Estas ações terão impacte sobretudo nas áreas com presença de extrato arbóreo 
(montados, olivais, florestas de folhosas e galerias ripícolas), pelo que se procedeu à 
análise das ocupações atravessadas pela conduta adutora, sintetizando-se os dados 
obtidos no quadro seguinte. 

Quadro Ad14 – Extensão (%) da ocupação do solo afetada pela implementação 
da conduta adutora 

SISTEMAS 
CULTURAIS 

OLIVAL 
GALERIA 
RIPÍCOLA 

POSSÍVEL HABITAT 
6310/ MONTADO 

FLORESTA 
MISTA 

OUTROS 

0,7% 12,7% 2,2% 23,2% 6,3% 54,9% 

 

Conforme se verifica no quadro anterior, cerca de 45% da conduta adutora interfere 
com áreas onde se verifica a presença de extrato arbóreo com densidade relevante3, 
função do seu desenvolvimento nos contrafortes da serra de Portel, território 
caracterizado pela maior presença arbórea. Porém, na paisagem, o corredor 
desmatado assume pouca significância, dado o carácter extensivo destas ocupações e 
o facto de este, com largura pouco expressiva, não inviabilizar as ocupações na 
envolvente. Prevê-se, inclusivamente, que as manchas arbóreas dissimulem a sua 
presença. Refere-se ainda que em cerca de 9,8 km de conduta serão afetados apenas 
43 sobreiros. 

Considera-se, deste modo, que o corredor desmatado assume pouca significância no 
que se refere ao seu impacte estrutural. 

No que se refere ao atravessamento de linhas de água, verifica-se que a conduta 
adutora transpõe no seu traçado sobretudo linhas de água torrenciais, na sua maioria 
sem expressão física no território, interferindo apenas com quatro linhas de água de 
maior relevância: as ribeiras da Azambuja, Aldeia e Pigeiros e o rio Degebe.  

Considera-se que, apenas nestas, as alterações no leito e margens, necessárias ao 
enterramento das condutas, assumam significância. Porém, estas alterações serão 
reversíveis, uma vez que se prevê, nas medidas de minimização, a reposição da 
topografia original. 

Desta forma, a afetação da galeria ripícola assume maior importância. No entanto, das 
linhas de água referidas, apenas as ribeiras da Azambuja e do Pigeiro apresentam esta 
formação no troço atravessado. A sua afetação será inevitável e parcialmente 
reversível, dada a necessidade de implementar uma faixa de salvaguarda sem 
ocupações permanentes. Contudo, esta afetará um troço pouco significativo e a 
descontinuidade criada é comum nas formações ripícolas desta paisagem, não 
alterando significativamente a sua expressão visual.  

Ressalva-se que toda a vegetação ripícola, arbustiva e arbórea afetada fora da faixa de 
salvaguarda será recuperada no âmbito dos planos de recuperação biofísica.  

                                                           
3
 Foram excluídas as planícies cerealíferas e pastagens com presença de sobreiros e azinheiras muito 

dispersos. 
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Como tal, considera-se que a interferência da conduta com linhas de água assume 
pouca significância no que se refere ao seu impacte estrutural. 

RESERVATÓRIO DA BRAGADA (R1)/ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA BRAGADA (EE1) 

O reservatório e estação elevatória implicam alterações na morfologia natural do 
terreno, que se prolongam da fase de construção para a de exploração, uma vez que as 
terraplanagens para a implementação do reservatório e plataforma da estação 
elevatória assumem um carácter permanente. 

Estas duas componentes de projeto localizam-se numa área de morfologia suave, com 
declives não excedendo na generalidade os 5%, não se prevendo, assim, um relevante 
risco de erosão durante a fase de obra, na qual a área de intervenção, destituída de 
vegetação, ficará exposta aos agentes de meteorização. 

Dada a morfologia suave da área, a implantação da plataforma para a estação 
elevatória não implicará movimentos de terras significativos, verificando-se nas zonas 
mais gravosas alturas de escavação e aterro que não excedem os 2,3 e os 2,9 metros. 

O reservatório sobrelevado implicará inevitavelmente maiores movimentações de 
terras. Porém, houve no projeto um cuidado na adaptação deste elemento à 
morfologia do terreno, determinando na zona mais próxima do terreno natural um 
desnível de apenas 1,2 metros e na zona mais gravosa um desnível para o terreno 
natural de 5,2 metros. 

O projeto de implantação da estação e reservatório garantiu também que nos taludes 
de aterro e escavação não fosse excedida a razão 1/2(V/H)4, assegurando desta forma 
o sucesso do revestimento vegetal preconizado no Projeto de Integração Paisagística. 

Embora se altere a topografia original do terreno, será possível, através das inclinações 
preconizadas no projeto, o revestimento vegetal destas áreas protegendo-as e 
integrando-as na envolvente, minimizando os impactes estruturais e visuais originados 
por este elemento exógeno. 

No que se refere à afetação da vegetação, o reservatório e a estação afetarão duas 
parcelas de olival jovem no seio de uma área dedicada a esta cultura, não implicando 
uma transformação visual da paisagem nem um impacte estruturante relevantes, uma 
vez que a sua implementação não eliminará na totalidade estas ocupações nem 
inviabilizará as culturas adjacentes. Refere-se que nenhum exemplar de sobreiro será 
afetado pela implementação destas duas componentes do projeto. 

No que se refere às linhas de água, verifica-se que esta área se assume como a 
cabeceira de uma linha de escorrência natural, de regime torrencial, cujo talvegue é 
praticamente impercetível, não se prevendo um impacte estrutural relevante nas suas 
margens e leito. Não se verifica a presença de galeria ripícola. 

                                                           
4
 V – vertical; H – horizontal. 
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RESERVATÓRIO DA FURADA (R2) 

O reservatório da Furada implica alterações na morfologia natural do terreno que se 
prolongam da fase de construção para a de exploração, uma vez que as terraplanagens 
para a sua implementação assumem um carácter permanente. 

Esta componente de projeto localiza-se numa área de morfologia suave, com declives 
não excedendo na generalidade os 3% de inclinação, não se prevendo, assim, um 
relevante risco de erosão durante a fase de obra, na qual a área de intervenção, 
destituída de vegetação, fica exposta aos agentes de meteorização. 

A necessidade de materializar um reservatório sobrelevado determina inevitavelmente 
movimentações de terras expressivas. Porém, no projeto houve um cuidado na 
adaptação deste elemento à morfologia do terreno, determinando na zona mais 
próxima do terreno natural um desnível de apenas 2,0 metros e na zona mais gravosa 
um desnível para o terreno natural de cerca de 5,6 metros.  

A implementação do reservatório garantiu também, nos seus taludes, inclinações que 
não excedessem a razão 1/2(V/H), assegurando assim o sucesso do revestimento 
vegetal preconizado no Projeto de Integração Paisagística. 

Embora se altere a topografia original do terreno, será possível, através das inclinações 
preconizadas no projeto, o revestimento vegetal destas áreas, protegendo-as e 
integrando-as na envolvente, minimizando os impactes estruturais e visuais originados 
por este elemento exógeno. 

No que se refere à afetação da vegetação, o reservatório afetará uma vasta planície de 
culturas temporárias, não implicando uma transformação visual da paisagem nem um 
impacte estruturante relevantes, uma vez que a sua implementação não inviabilizará a 
produção agrícola na envolvente, mantendo-se a matriz cerealífera. Refere-se que 
nenhum exemplar de sobreiro será afetado pela implementação desta componente do 
projeto. 

No que se refere às linhas de água, não se verifica a sua presença. 

CONDUTA ADUTORA GRAVÍTICA (9,6 KM) 

As condutas implicam uma alteração na morfologia natural do terreno apenas na fase 
de construção, pela necessária abertura de valas para a sua implementação, sendo 
reposto no final o perfil natural da superfície do terreno (situação de referência). 

A conduta adutora, entre o reservatório da Furada (R2) e o ponto de entrega na 
Albufeira da Vigia, atravessa uma extensa área de morfologia aplanada com 
pendentes, na maioria, inferiores a 5%, não se prevendo risco de erosão e 
consequente degradação das características intrínsecas e extrínsecas da paisagem.  
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A terra retirada das valas é disposta em pargas, devidamente dimensionadas, para que 
o recurso solo não seja afetado e, com ele, o banco de sementes que fomentará a 
recuperação das áreas intervencionadas. Acresce que o enterramento da conduta é 
feito de forma faseada, não se prevendo extensões expressivas de vala aberta e 
períodos longos em que o solo fique sujeito aos agentes de meteorização. 

Deste modo, considera-se que as alterações na morfologia natural do terreno 
assumam pouca significância no que se refere ao seu impacte estrutural. 

No que se refere à afetação da vegetação, as condutas implicam, na fase de 
construção, a desmatação e desflorestação de um corredor ao longo do seu traçado, 
de modo a permitir a escavação da vala e armazenamento de terras em dois cordões 
nas áreas adjacentes, permanecendo, na fase de exploração, apenas uma faixa de 
salvaguarda, mais contida, na qual são interditas ocupações permanentes. 

Considera-se que estas ações terão impacte, sobretudo, nas áreas com presença de 
extrato arbóreo (montados, olivais, florestas de folhosas e galerias ripícolas), pelo que 
se procedeu à análise das ocupações atravessadas pela conduta, sintetizando-se os 
dados obtidos no quadro seguinte. 

Quadro Ad15 – Extensão (%) da ocupação do solo afetada pela implementação 
da conduta adutora gravítica 

SISTEMAS 
CULTURAIS 

OLIVAL 
GALERIA 
RIPÍCOLA 

POSSÍVEL HABITAT 
6310/ MONTADO 

FLORESTA 
MISTA 

OUTROS 

12,8% 14,3% 2,2% 0% 0% 72,8% 

 

Conforme se verifica no quadro anterior, apenas 27,4% da conduta interfere com áreas 
onde se verifica a presença de extrato arbóreo com densidade relevante, função do 
seu desenvolvimento numa área dominada pelas extensas planícies cerealíferas. 
Interfere apenas com algumas galerias ripícolas e uma área de olival intensivo e 
sistemas culturais, na envolvente das povoações de Montoito e Aldeias de Montoito. 

Verifica-se também que a maioria do traçado da presente conduta, cerca de 88,7%, se 
desenvolve paralelamente a caminhos existentes ou no limite de parcelas, 
minimizando a fragmentação e desconfiguração do tecido cultural.  

O atravessamento da conduta na área de olival e sistemas culturais acompanha, na sua 
maioria, a rede de caminhos existente, não inviabilizando a ocupação nas áreas 
adjacentes, prevendo-se, inclusivamente, a dissimulação da área de intervenção por 
estas ocupações. Refere-se ainda que, em cerca de 9,6 km de conduta, se prevê serem 
afetados apenas 3 sobreiros. 

Considera-se, deste modo, que o corredor desmatado assume pouca significância no 
que se refere ao seu impacte estrutural. 
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No que se refere ao atravessamento de linhas de água, verifica-se que a conduta 
adutora transpõe no seu traçado sobretudo linhas de água torrenciais, na sua maioria 
sem expressão física no território, interferindo apenas com cinco ribeiros mais 
relevantes: Pedrões, Vila, Caliças, Mencoca e Pinto. 

Considera-se que, apenas nestes, as alterações no leito e margens, necessárias ao 
enterramento das condutas, assumam significância. Porém, estas alterações serão 
reversíveis, uma vez que se prevê, nas medidas de minimização, a reposição da 
topografia original. 

A afetação da galeria ripícola assume, assim, maior importância. No entanto, das linhas 
de água referidas, apenas os ribeiros da Vila e Caliças apresentam esta formação no 
troço atravessado. A sua afetação será inevitável e parcialmente reversível, dada a 
necessidade de implementar uma faixa de salvaguarda sem ocupações permanentes. 
Contudo, esta afetará um troço pouco significativo e a descontinuidade criada é 
comum nas formações ripícolas desta paisagem, não alterando significativamente a 
sua expressão visual.  

Ressalva-se que toda a vegetação ripícola, arbustiva e arbórea afetada fora da faixa de 
salvaguarda será recuperada no âmbito dos planos de recuperação biofísica.  

Considera-se, deste modo, que a interferência da conduta com linhas de água assume 
pouca significância no que se refere ao seu impacte estrutural. 

CONDUTA ELEVATÓRIA (3,6 KM) 

As condutas implicam uma alteração na morfologia natural do terreno apenas na fase 
de construção, pela necessária abertura de valas para a sua implementação, sendo 
reposto no final o perfil natural da superfície do terreno (situação de referência). 

A conduta elevatória, entre a estação elevatória da Bragada e o reservatório da Furada 
(R2), atravessa áreas de morfologia suave, de pendentes que apenas pontualmente 
excedem os 10%, não se prevendo um relevante risco de erosão e consequente 
degradação das características intrínsecas e extrínsecas da paisagem.  

A terra retirada das valas é disposta em pargas, devidamente dimensionadas, para que 
o recurso solo não seja afetado e, com ele, o banco de sementes que fomentará a 
recuperação das áreas intervencionadas. Acresce que o enterramento da conduta é 
feito de forma faseada, não se prevendo extensões expressivas de vala aberta e 
períodos longos em que o solo fique sujeito aos agentes de meteorização.  

Considera-se, deste modo, que as alterações na morfologia natural do terreno 
assumem pouca significância no que se refere ao seu impacte estrutural. 

No que se refere à afetação da vegetação, as condutas implicam, na fase de 
construção, a desmatação e desflorestação de um corredor ao longo do seu traçado, 
de modo a permitir a escavação da vala e armazenamento de terras em dois cordões 
nas áreas adjacentes, permanecendo, na fase de exploração, apenas uma faixa de 
salvaguarda, mais contida, na qual são interditas ocupações permanentes. 
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Considera-se que estas ações terão impacte, sobretudo, nas áreas com presença de 
extrato arbóreo (montados, olivais, florestas de folhosas e galerias ripícolas), pelo que 
foram analisadas as ocupações atravessadas por esta conduta, sintetizando-se os 
dados obtidos no quadro seguinte. 

Quadro Ad16 – Extensão (%) da ocupação do solo afetada pela implementação 
da conduta elevatória 

SISTEMAS 
CULTURAIS 

OLIVAL 
GALERIA 
RIPÍCOLA 

POSSÍVEL HABITAT 
6310/ MONTADO 

FLORESTA 
MISTA 

OUTROS 

5,6% 11,6% 2,0% 0% 0% 80,8% 

 

Conforme se verifica no quadro anterior, apenas 17,8% da conduta interfere com áreas 
onde se verifica a presença de extrato arbóreo com densidade relevante, função do 
seu desenvolvimento numa área dedicada sobretudo às culturas cerealíferas. Interfere 
apenas, no troço inicial, com uma ampla área de olival intensivo, a sudeste da 
povoação de Vendinha, e no restante desenvolvimento com algumas galerias ripícolas 
e parcelas pouco significativas de sistemas culturais com extrato arbóreo. 

O atravessamento da conduta na área de olival não inviabiliza esta ocupação nas áreas 
adjacentes, prevendo-se, inclusivamente, a dissimulação da área de intervenção por 
esta ocupação de elevada densidade. Refere-se ainda que em cerca de 3,6 km de 
conduta, se prevê apenas a afetação de 1 sobreiro. 

Considera-se, deste modo, que o corredor desmatado assume pouca significância no 
que se refere ao seu impacte estrutural. 

No que se refere ao atravessamento de linhas de água, verifica-se que a conduta 
elevatória transpõe no seu traçado sobretudo linhas de água torrenciais, na sua 
maioria sem expressão física no território, interferindo apenas com duas ribeiras: a 
ribeira do Vale e um afluente da sua margem esquerda sem denominação. 

Considera-se que, apenas nestas linhas de água, as alterações no leito e margens, 
necessárias ao enterramento das condutas, assumam significância. Porém, estas 
alterações serão reversíveis, uma vez que se prevê, nas medidas de minimização, a 
reposição da topografia original. 

A afetação da galeria ripícola assume, assim, maior importância. No entanto, das linhas 
de água presentes, apenas a ribeira do vale apresenta esta formação no troço 
atravessado. A sua afetação será inevitável e parcialmente reversível, dada a 
necessidade de implementar uma faixa de salvaguarda sem ocupações permanentes. 
Porém, esta afetará um troço pouco significativo e a descontinuidade criada é comum 
nas formações ripícolas desta paisagem, não alterando significativamente a sua 
expressão visual.  

Ressalva-se que todas a vegetação ripícola afetada fora da faixa de salvaguarda será 
recuperada no âmbito dos planos de recuperação biofísica.  
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Considera-se, deste modo, que a interferência da conduta com linhas de água assume 
pouca significância no que se refere ao seu impacte estrutural. 

2.9.7 Apresentar avaliação crítica ao Projeto com base na informação obtida na 
cartografia, incluindo bacias visuais, na afetação do relevo, na afetação da 
vegetação e na afetação das linhas de água, enquanto valores/atributos 
visuais que representam para a Paisagem; 

Mantém-se a avaliação crítica desenvolvida na secção 8.9 do Relatório Síntese do EIA 
(Identificação e Avaliação de Impactes do fator Paisagem), para as fases de construção 
e exploração por componente de projeto, assim como a síntese conclusiva sobre os 
efeitos que a implementação do projeto em estudo terá na paisagem, presente na 
secção 8.9.3.4 em que se avaliam as transformações na paisagem. 

2.9.8 Avaliar a transformação que cada um dos 4 sub-blocos de rega - Vendinha, 
Montoito, Reguengos e Peral - pode induzir em termos de contributo para a 
alteração da Paisagem, face às suas características individuais, para a Fase 
de Exploração; 

Complementarmente à análise da transformação da paisagem elaborada para a 
globalidade do bloco de rega na secção 8.9.3.4 do Relatório Síntese do EIA 
(Identificação e Avaliação de Impactes do fator Paisagem – Transformação da 
Paisagem), apresenta-se essa avaliação individualizada por sub-bloco de rega, 
conforme solicitado. 

Um dos principais impactes associados à implementação de um bloco de rega na 
paisagem é a sua descaracterização pela alteração significativa dos sistemas culturais e 
da estrutura da paisagem em presença. Estes impactes são mais expressivos quando 
estamos perante uma paisagem mais naturalizada ou num território em que os 
sistemas culturais previstos não se enquadram nas culturas comummente realizadas. 

A área correspondente ao sub-bloco da Vendinha coincide, na sua maioria, com vastas 
parcelas de culturas cerealíferas, determinando que o carácter extensivo associado à 
agricultura de regadio não se assuma como uma transformação significativa. 

Prevê-se que, com a maior disponibilidade hídrica neste bloco, as culturas temporárias 
de sequeiro sejam substituídas por regadio, acentuando-se ligeiramente a sensação de 
monotonia já associada às planícies cerealíferas, pela menor variação sazonal da 
cultura regada.  

Na eventualidade de serem introduzidas culturas permanentes, vinha e olival, assistir-
se-á a uma maior transformação da paisagem, determinada pela diversificação e 
fragmentação do tecido cultural, já patente na paisagem a sul e nascente. 

Considera-se que a redução das planícies cerealíferas neste local, associadas à 
identidade da paisagem alentejana, não assuma muita significância, uma vez que a 
paisagem envolvente a Reguengos de Monsaraz é historicamente marcada por um 
tecido cultural mais diversificado. 
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Deste modo, prevê-se uma transformação moderada a reduzida da paisagem neste 
sub-bloco. 

O sub-bloco do Peral manifesta-se, à semelhança do bloco da Vendinha, marcado pela 
cultura extensiva, apresentando áreas dedicadas às culturas arvenses de sequeiro, 
algumas pontuadas por sobreiros muito dispersos, uma vasta parcela dedicada ao 
olival intensivo e algumas parcelas onde se verifica a presença de pivôs de rega. 

Prevê-se, neste sub-bloco, que as áreas dedicadas às culturas temporárias de sequeiro 
sejam substituídas por culturas regadas ou que recuem para dar lugar ao olival 
intensivo, cultura que tem vindo a ganhar expressão nesta paisagem, e já se verifica na 
face sul. Porém, esta expansão nunca abrangerá a totalidade do sub-bloco, uma vez 
que a produção de olival intensivo não é viável em associação com o montado, ainda 
que disperso, que existe na zona central do sub-bloco. Dada a proteção legal do 
sobreiro, não se antevê que este sistema cultural seja eliminado. 

Deste modo, considera-se que a transformação da paisagem seja tendencialmente 
reduzida, acentuando-se com a introdução de culturas permanentes. 

O sub-bloco do Montoito abrange uma área de tecido cultural mais diversificado, 
característico das envolventes aos aglomerados urbanos na paisagem alentejana. A 
vinha, o olival e os sistemas culturais assumem elevada relevância, verificando-se 
apenas duas áreas a norte e uma ampla área a sul dedicada às culturas arvenses de 
sequeiro. 

Prevê-se que as maiores transformações ocorram apenas nas áreas de sequeiro 
referidas, uma vez que os sistemas culturais não são abrangidos pelo bloco e a vinha e 
o olival são as culturas preferenciais para regadio nesta paisagem, não sendo provável 
a sua substituição. 

Deste modo, e tendo em conta que este bloco a noroeste já se apresenta envolvido 
por amplas áreas de regadio, prevê-se que o bloco do Montoito não implique uma 
grande transformação na paisagem. 

Por fim, o sub-bloco de Reguengos coincide, na sua maioria, com áreas dedicadas à 
produção de vinha, confirmando a importância que esta cultura tem no concelho, 
levando a autarquia, inclusivamente, a nomear Reguengos de Monsaraz a Capital dos 
Vinhos de Portugal. 

Antevê-se desta forma que a maior disponibilidade hídrica conduza apenas a uma 
expansão da vinha e, com menor relevância, do olival intensivo, para as escassas áreas 
dedicadas às culturas arvenses de sequeiro.  

Tendo em conta o enunciado, considera-se que a transformação da paisagem será 
reduzida. 
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2.9.9 Caracterizar e avaliar os impactes cumulativos com os restantes blocos de 
rega e no contexto da área de intervenção do EFMA; 

Os impactes cumulativos foram analisados no capítulo 9 do Relatório Síntese do EIA 
(página 797), respondendo ao solicitado no âmbito da paisagem, conforme se 
reproduz: 

“Identificam-se como projetos suscetíveis de produzir impactes cumulativos no 
descritor Paisagem, os blocos de rega adjacentes, Monte Novo e Évora, estendendo-se 
de forma praticamente contínua para poente. 

Os impactes mais significativos determinados pela implementação destes projetos 
decorrem da transformação da paisagem associada às alterações dos sistemas 
culturais e da introdução de novas volumetrias, determinando que a área em 
transformação se amplifique. O impacte associado à alteração da expressão visual da 
paisagem aumenta a sua área de influência, de local transforma-se em regional. 

Ressalva-se que os impactes na fase de construção aumentam de significância, caso a 
construção do presente bloco coincida com a construção do bloco de Évora, a área 
degradada pelo decorrer da obra expande-se assumindo uma expressão mais 
significativa na paisagem.” 

2.9.10 Apresentar eventuais medidas de minimização de acordo com a avaliação 
realizada sobre a informação adicional solicitada. 

Não se afigura necessário, decorrente da resposta aos pedidos listados sob o ponto 2.9 
– Paisagem, propor medidas de minimização adicionais, considerando-se suficientes e 
adequadas as apresentadas no âmbito do Capítulo 11 do Relatório Síntese do EIA. 
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2.10 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

2.10.1. O RS apresenta o "Quadro 6.131. - Quadro síntese das áreas ocupadas pelos 
diferentes habitats naturais" para a área de estudo. Assim, deve ser 
apresentado um quadro revisto de modo a constar também o valor das áreas 
cartografadas dos habitats identificados na área do projeto (infra-estruturas 
e sub-blocos de rega); 

De acordo com o solicitado, apresenta-se o quadro síntese das áreas ocupadas pelos 
diferentes habitats naturais revisto, mantendo a numeração do original, considerando 
os seguintes Habitats: 

 5330pt2 - Piornais de Retama sphaerocarpa; 

 92A0pt5 - Salgueirais arbustivos de Salix salviifolia subsp. Australis; 

 92D0pt1- Bosques ou matagais dominados por Tamarix africana, T. 
mascatensis, T. gallica e/ou Nerium oleander, associados a águas doces;  

 9340pt1 - Bosques de Quercus rotundifolia sobre calcários; 

 5330pt6 - Carrascais, espargueirais e matagais afins acidófilos; 

 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene 

Quadro 6.131 – Quadro síntese das áreas ocupadas pelos diferentes habitats naturais 

HABITAS 

ÁREA (ha) 

5330pt2 
92A0pt5/ 
92D0pt1 

9340pt1/ 
5330pt6 

Montado/ 
6310 

Área de Estudo 15,3 8,6 67,5 1.179.3 

Área de Projeto 1,2 0,2 0,5 13,9 

Sub-bloco Montoito -- .<0,01 -- .<0,01 

Sub-bloco Peral .<0,01 .<0,01 .<0,01 -- 

Sub-bloco Reguengos -- 0,0 -- -- 

Sub-bloco Vendinha -- -- -- -- 

Reservatório Furada -- -- -- -- 

Reservatório e EE Bragada -- -- -- -- 

Rede de Rega (buffer 20 mts) 1,2 0,2 0,5 13,9 

 

2.10.2. Apresentar a quantificação das áreas dos biótopos identificados para a área 
de estudo e área do projeto (infra-estruturas e sub-blocos de rega); 

De acordo com o solicitado, apresenta-se nos quadros seguintes as quantificações das 
áreas dos biótopos identificados. 
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Quadro Ad17  – Quadro síntese dos biótopos identificados na 
Área de Estudo e Área de Projeto 

CLASSES DE COBERTO VEGETAL/ 
BIÓTOPOS 

ÁREA (ha) 

Área de Estudo Área de Projeto 

Culturas arvenses de regadio 362,5 246,3 

Culturas arvenses de sequeiro 5.943,7 4.321,4 

Matos 458,6 60,3 

Olival 1.807,6 1.666,5 

Outros povoamentos florestais 353,2 2,5 

Plano de Água 99,3 2,5 

Pomar 17,9 4,9 

Povoamentos de quercíneas 48,8 .<0,01 

Vegetação ripícola 113,3 6,1 

Vinha 4.913,2 4.048,9 

Zonas artificializadas 237,9 22,8 

Total 14.356,1 10.382,3 

Quadro Ad18  – Quadro síntese dos biótopos identificados na Área dos Sub-blocos.  

CLASSES DE COBERTO 
VEGETAL/BIÓTOPOS 

ÁREA (ha) 

Sub-bloco 
Montoito 

Sub-bloco 
Peral 

Sub-bloco 
Reguengos 

Sub-bloco 
Vendinha 

Culturas arvenses de regadio .<0,01 -- 17,4 225,7 

Culturas arvenses de sequeiro 997,7 977,2 1.507,1 790,2 

Matos 36,5 -- 12,9 -- 

Olival 737,0 255,0 671,0 -- 

Outros povoamentos florestais -- -- -- -- 

Plano de Água .<0,01 .<0,01 0,4 0,0 

Pomar -- -- 4,9 -- 

Povoamentos de quercíneas -- -- .<0,01 -- 

Vegetação ripícola .<0,01 .<0,01 0,4 .<0,01 

Vinha 536,2 82,2 3.404,4 .<0,01 

Zonas artificializadas 2,3 0,1 12,1 0,7 

Total 2.309,6 1.314,6 5.630,6 1.016,6 

Quadro Ad19 – Quadro síntese dos biótopos identificados na Área dos elementos de projeto 

CLASSES DE COBERTO 
VEGETAL/BIÓTOPOS 

ÁREA (ha) 

Reservatório 
Furada 

Reservatório e EE 
Bragada 

Rede de Rega 
(buffer 20 mts) 

Culturas arvenses de regadio -- -- 11,17 

Culturas arvenses de sequeiro 3,85 -- 193,47 

Matos -- -- 13,54 



RS_ELEMADIC_CH_bloco_rega_Reguengos_2018.05.04 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Elementos Adicionais 

82 

CLASSES DE COBERTO 
VEGETAL/BIÓTOPOS 

ÁREA (ha) 

Olival -- 2,93 46,35 

Outros povoamentos florestais -- -- 2,54 

Plano de Água -- -- 2,09 

Pomar -- -- 0,25 

Povoamentos de quercíneas -- -- -- 

Vegetação ripícola -- -- 5,72 

Vinha -- -- 260,60 

Zonas artificializadas -- -- 8,98 

Total 3,85 2,93 544,71 

 

2.10.3. No que diz respeito à caraterização da fauna, nomeadamente o sisão (Tetrax 
tetrax), verifica-se que: 

 a) O RS indica que "Para as aves foram também efetuadas recenseamentos 
das espécies de ardeídeos coloniais e censos pontuais de sisão, na época 
de acasalamento, seguindo a metodologia proposta pelo projeto Life Sisão 
(Silva & Pinto 2006)". O programa global de monitorização da avifauna 
(PGMA) propõe uma metodologia específica para monitorizar o sisão. 
Assim, a proponente deverá esclarecer se a metodologia utilizada para a 
caraterização da situação de referência é semelhante ou não à definida no 
Programa Global para a Monitorização de Avifauna (PGMA) do EFMA para 
a Fase de Exploração (versão de novembro de 2017); 

A metodologia utilizada para a caraterização da situação de referência foi em tudo 
semelhante à definida no Programa Global para a Monitorização de Avifauna (PGMA) 
do EFMA para a Fase de Exploração (versão de novembro de 2017). 

 b) A equipa refere que "No total foram efetuados censos em 4 pontos pré-
selecionados (Figura 6.52)" e, no entanto, na figura estão identificados 9 
pontos. Deverá esclarecer-se esta situação; 

Na realidade foram recenseados 9 pontos e não 4, como referido na Figura 6.52 do RS 
do EIA. 

 c) No âmbito do programa de monitorização para a fase de exploração do 
Bloco de Rega do Monte Novo, encontra-se a ser monitorizado a evolução 
da comunidade faunística do sisão. Neste sentido, deverão: 

 ●  Esclarecer porque não foram utilizados estes dados também na 
caraterização da situação de referência, dado que o Bloco de Rega do 
Monte Novo é adjacente à área proposta do projeto; 

 ●  Apresentar os valores e as conclusões obtidas resultantes da 
monitorização da comunidade faunística do sisão no Bloco de Rega do 
Monte Novo ao longo dos anos; 
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Não foram utilizados os dados referidos na caraterização da situação de referência, 
quer porque a população do Bloco de Monte Novo não será afetada de forma direta 
pelo bloco de rega em estudo, quer, sobretudo, porque as populações de sisão a afetar 
pelo bloco de rega apresenta densidades relativamente reduzidas e sempre inferiores 
às que foram registadas no Bloco de Monte Novo. 

Ou seja, a espécie está presente na área de estudo mas esta não constitui um local 
privilegiado para a manutenção de populações estáveis de sisão no contexto regional. 

É possível que existam movimentos de sisões entre os dois Blocos mas esse tipo de 
movimentos poderão incluir áreas muito mais vastas do que estes dois Blocos apenas.  

No Bloco de Monte Novo a disponibilidade de habitat para o sisão apresentou uma 
redução entre 2007 e 2011, passando de 8.932 ha para 8.099 ha, o que corresponde a 
uma diminuição de cerca de 10% da área; simultaneamente a densidade machos 
reprodutores aumentou de 2,97 machos/km2 para 4,3 machos/km2. 

No mesmo intervalo de tempo verificou-se uma redução nos efetivos de sisão 
presentes nos períodos pós-nupcial e de Inverno (Mãe d’água / EDIA, 2016). 

Não se possuem dados posteriores a 2011 que permitam verificar se a redução das 
disponibilidades de habitat se acentuou em resultado do alargamento da área ocupada 
por culturas regadas e qual o efeito destas alterações no população de sisão. 

2.10.4. O RS refere na caracterização da situação que «a prospeção realizada foi 
também direcionada para a deteção de Digitalis mariana subsp. heywoodii, 
táxone endémico da Península Ibérica, sem estatuto legal de proteção, mas 
de distribuição globalmente restrita e muito restrita em Portugal.» e que 
«foram encontrados vários exemplares de Digitalis mariana subsp. 
heywoodii na zona prospetada, sempre em afloramentos graníticos (...). A 
espécie é de ocorrência provável em todos os locais que correspondem a esta 
tipologia na zona granítica da área de estudo, ou seja, na porção sudeste da 
mesma.». Deverá esclarecer-se se as áreas de ocorrência dessa espécie foram 
propositadamente excluídas das áreas a regar; 

Conforme referido no capítulo 6.7.1.3 do Relatório Síntese do EIA, referente à 
caracterização da situação de referência da Flora, foram encontrados vários 
exemplares de Digitalis mariana subsp. heywoodii na zona prospetada (área de 
Estudo), sempre em afloramentos graníticos ou em áreas de depósito antigo de 
grandes calhaus de granito, eventualmente provenientes de despedregas realizadas há 
muito. Estes locais não são lavrados, pelo que constituem ilhas menos perturbadas, 
onde se desenvolve esta espécie – nas fendas nas rochas graníticas ou em bolsas 
terrosas entre as rochas. A espécie é de ocorrência provável em todos os locais que 
correspondem a esta tipologia na zona granítica da área de estudo, ou seja, na porção 
sudeste da mesma. 

No entanto, esta espécie não foi encontrada na área de projeto a beneficiar, apenas no 
buffer de estudo adicional de 200m. Deste modo não se preveem impactes negativos 
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pela afetação de Digitalis mariana subsp. Heywoodii, já que no interior da área a regar 
não foram encontrados quaisquer exemplares. 

2.10.5. Apresentar para a área do projeto a delimitação cartográfica e a 
quantificação das áreas com quercíneas que constituam povoamentos de 
sobro e/ou azinho, e de áreas com quercíneas que não constituam 
povoamentos, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n2 169/2001, de 25 
de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n9 155/2004, de 30 de Junho. Para o 
efeito considera-se útil a elaboração de mapa com a localização 
georeferenciada dos sobreiros e azinheiras e com levantamento de copas à 
escala. Com base neste mapa e com trabalhos de campo para efeitos de 
amostragens com medições do perímetro à altura do peito (de acordo com os 
critérios definidos na alínea q) do artigo 12 do Decreto-Lei n9 169/2001, de 
25 de Maio, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n2 155/2004, de 
30 de Junho) e ainda com o levantamento da regeneração natural, deverá ser 
elaborado mapa de delimitação das áreas de povoamento e de não 
povoamento (de sobreiros e azinheiras), devendo ser apresentados, para 
além dos desenhos e memória escrita, os respetivos ficheiros 
georreferenciados em formato shapefile; 

No ponto 2.5.2 do presente documento é apresentada a Planta de distribuição de 
Quercíneas, existentes na área do Bloco de rega de Reguengos. Esta planta considera 
as manchas de quercíneas existentes em: 

 Montados: Habitat 6310; 

 Povoamentos de quercíneas (DL 169/2001); 

 Culturas anuais com quercíneas dispersas; 

Relativamente aos restantes elementos solicitados, considera-se que não se 
enquadram no âmbito de um Estudo de Impacte Ambiental. Acresce que que o prazo 
disponibilizado para resposta ao pedido de Elementos Adicionais é insuficiente para 
dar resposta a tal solicitação. Por outro lado, o número e características de exemplares 
a abater será aferido em fase de prévia à obra, de forma a mitigar tanto quanto 
possível o seu abate. 

Não obstante, estavam já previstas no Relatório Síntese do EIA (secção 11.2.2) as 
seguintes medidas de minimização para a fase de obra: 

FO 24: Deverá ser evitado o abate de árvores, sobretudo quando se tratem de 
quercíneas. Caso não seja tecnicamente possível, o Adjudicatário deverá 
contabilizar e registar os exemplares a abater, georreferenciando a sua 
localização. 

FO 25: Em caso de abate de azinheiras ou sobreiros, deverá ser efetuada a sua 
cintagem prévia com tinta branca indelével.  
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2.10.6. Uma vez que as intervenções inerentes ao empreendimento interferirão com 
espaços e espécies florestais, nomeadamente sobreiros e azinheiras, 
habitats, vegetação, flora e fauna o proponente deverá rever, completar e 
corrigir a informação relativa aos correspondentes impactes nestes temas. 
Refere-se ainda que se deverá considerar, na correção solicitada, também a 
eventual presença de Digitalis mariana subsp. Heywoodii na área de 
intervenção do projeto; 

Foram identificados no Relatório Síntese do EIA os impactes para a fase de construção, 
exploração e desativação da área de implementação do projeto em estudo. 

Para determinar a magnitude e significância dos mesmos, analisou-se a diversidade e a 
raridade das formações vegetais e as espécies, vegetais e animais, que ocorrem na 
área de afetação do projeto, assim como outra informação relevante obtida na 
caracterização da situação de referência. 

A avaliação dos impactes é efetuada de acordo com seis parâmetros (natureza, 
significância, magnitude, localização, duração, dimensão espacial e reversibilidade), 
dos quais resulta a classificação global do impacte.  

A avaliação da significância tem em conta a seguinte escala: 

 Muito significativo: Quando há uma elevada afetação de Habitats ou espécies 
da flora ou fauna reconhecidamente raros; ou incluídos nos anexos A-I, B-I, B-II 
ou B-IV do Decreto-Lei nº 140/99 e classificados como prioritários ou com 
estatuto de ameaça em Portugal; 

 Significativo: Quando há uma elevada afetação de Habitats ou espécies da 
flora e fauna incluídos nos anexos A-I, B-I, B-II ou B-IV do Decreto-Lei nº 
140/99, mas não classificados como prioritários nem considerados raros ou 
ameaçados em território nacional; 

 Pouco significativo: Quando o impacte não afete Habitats ou espécies raros ou 
constantes dos referidos anexos ou afeta apenas Habitats muito comuns. 

A classificação da magnitude tem em conta a seguinte escala: 

 Magnitude elevada: Quando o impacte afeta uma proporção elevada da área 
do Habitat ou da população; 

 Magnitude média: Quando o impacte afeta uma proporção média da área do 
Habitat ou da população; 

 Magnitude reduzida: Quando o impacte afeta uma proporção baixa da área do 
Habitat ou da população. 
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Os impactes sobre a flora e vegetação decorrentes da implementação do projeto em 
análise decorrem, antes de mais, da movimentação de maquinaria, impacte esse que é 
temporário e reversível; e da destruição da vegetação nos locais de implantação de 
infra-estruturas. Note-se que a ausência de intervenções de “limpeza” nas linhas de 
água reduz significativamente os impactes diretos na vegetação ripícola. 

Fase de Construção 

No que respeita à instalação e atividade do estaleiro, abertura de acessos temporários 
e estabelecimento de outras zonas de apoio à obra, necessários à implementação do 
projeto, estes ainda não têm local definido. As ações decorrentes da presença e 
movimentação de maquinaria afetarão direta e indiretamente a vegetação: 
diretamente pela destruição direta das plantas e comunidades na área afetada; 
indiretamente pela compactação do solo, pela emissão de poeiras – que podem 
diminuir a eficácia fotossintética, com consequências no normal desenvolvimento das 
plantas – e pelo eventual derrame de agentes poluentes. Este será um impacte 
negativo pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, temporário e 
reversível, assumindo que a escolha do local para a sua ocorrência segue as 
recomendações estipuladas. 

Ainda no que diz respeito aos trabalhos preparatórios, é de referir a desmatação e 
limpeza superficial dos terrenos na área destinada às infraestruturas, que resultará na 
destruição direta da vegetação nestes locais. Este será um impacte negativo, 
significativo e de magnitude reduzida, direto, de dimensão local, temporário e 
irreversível. 

No caso dos habitats ripícolas, este impacte poderá ser muito significativo, se a 
continuidade destas comunidades, de desenvolvimento linear, não for garantida. 
Identificaram-se 15 pontos de interceção de faixas ripícolas: um no rio Degebe, um na 
ribeira da Azambuja – os de maior dimensão – quatro na ribeira do Pigeiro, três na 
ribeira das Caliças, dois na ribeira do Vale, um na ribeira do Álamo e um último numa 
pequena ribeira afluente do Degebe. 

Apresenta-se novamente uma estimativa das áreas ou extensões de cada tipologia de 
Habitats afetados pela implementação das infraestruturas a criar (já apresentado no 
ponto 2.10.1 do presente relatório, onde se reformulou o Quadro 6.131 do Relatório 
Síntese do EIA). 

Quadro 6.131 – Quadro síntese das áreas ocupadas pelos diferentes habitats naturais 

HABITAS 

ÁREA (ha) 

5330pt2 
92A0pt5/ 
92D0pt1 

9340pt1/ 
5330pt6 

Montado/ 
6310 

Área de Estudo 15,3 8,6 67,5 1.179.3 

Área de Projeto 1,2 0,2 0,5 13,9 

Sub-bloco Montoito -- <0.01 -- <0.01 

Sub-bloco Peral <0.01 <0.01 <0.01 -- 
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HABITAS ÁREA (ha) 

Sub-bloco Reguengos -- <0.01 -- -- 

Sub-bloco Vendinha -- -- -- -- 

Reservatório Furada -- -- -- -- 

Reservatório e EE Bragada -- -- -- -- 

Rede de Rega (buffer 20 mts) 1,2 0,2 0,5 13,9 

 

A construção das infraestruturas que compõem o projeto terá um impacte decorrente 
essencialmente da presença e movimentação de maquinaria, o que afetará 
indiretamente a vegetação, pela compactação do solo, pela emissão de poeiras e pelo 
eventual derrame de agentes poluentes. Prevê-se que esta ação terá um impacte 
negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, temporário e 
reversível. 

Fase de Exploração 

A presença, o funcionamento e a manutenção das infraestruturas que compõem o 
projeto, terá um impacte indireto na vegetação, decorrente da presença e 
movimentação de maquinaria, pela compactação do solo, pela emissão de poeiras e 
pelo eventual derrame de agentes poluentes. Este será um impacte negativo, pouco 
significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, temporário e reversível. 

A conversão de áreas agrícolas de sequeiro em áreas de regadio terá um impacte 
negativo direto na vegetação, pela alteração do regime hídrico. Prevê-se assim que 
este seja um impacte significativo, de média a reduzida magnitude, de dimensão local, 
permanente e irreversível. 

Dentro da área a incluir no regadio não foram, encontrados quaisquer exemplares de 
Digitalis mariana subsp. Heywoodii, pelo que se considera o impacte nulo. 

2.10.7. Apresentar reformulação da avaliação dos impactes cumulativos nos 
sistemas ecológicos, considerando pelo menos, os impactes que resultam 
cumulativamente da implementação do presente projeto, Bloco de Rega de 
Évora, Monte Novo e Perímetro de Rega da Vigia. 

A implementação de mais um Bloco de Rega nesta área geográfica, onde já está 
instalado o Bloco de Monte Novo e aprovado o Bloco de Évora, contribuirá para uma 
redução das áreas ocupadas com sistemas agrícolas de sequeiro e para um aumento 
de sistemas agrícolas mais intensivos. Esta transformação implicará uma redução da 
biodiversidade geral, uma vez que os sistemas intensivos são genericamente mais 
simples e menos diversificados, e implicará igualmente uma redução das populações 
das espécies que dependem dos sistemas de sequeiro na área a beneficiar, onde se 
incluem diversas espécies de aves com estatuto de ameaça em Portugal, como o sisão 
e o tartaranhão-caçador. 



RS_ELEMADIC_CH_bloco_rega_Reguengos_2018.05.04 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Elementos Adicionais 

88 

Estes impactes poderiam ser minimizados com a introdução de medidas que 
contribuem para a manutenção da diversidade biológica, como as que se referem para 
o sisão (ponto 2.10.8 seguinte). No entanto, a tendência para a simplificação das 
comunidades, que favorecerá as populações das espécies mais cosmopolitas, será 
inevitável. 

2.10.8. Face à presença dos valores naturais na área do projeto e aos impactes 
ambientais previstos para a fase de exploração, verifica-se que as medidas de 
minimização propostas não são as adequadas. Assim, as mesmas deverão ser 
reformuladas, tendo em conta, que: 

 ● A presença do sisão e do colhereiro classificadas como "Vulneráveis", a 
gaivina-de-bico¬preto classificada como "Em perigo" e zarro - castanho 
considerada como "Regionalmente extinta"; 

 ● Manutenção de afloramentos graníticos onde foi identificada a ocorrência 
de Digitalis mariana subsp. heywoodii e igualmente importantes diversas 
espécies de répteis e mamíferos carnívoros, durante a fase de construção e 
de exploração; 

 ● Os fenómenos de deriva da pulverização e escorrimento / erosão; 

 ● A presença de quercíneas na área de intervenção do projeto; 

 ● As mesmas devem refletir no território uma extensão relativamente às 
áreas envolventes permitindo que se verifique uma continuidade 
espacial/temporal. Salienta-se que nas áreas adjacentes se encontram o 
Bloco de Rega do Monte Novo com a Dia aprovada a 6/7/2005 (com as 
respetivas alterações) e o Bloco de Rega de Évora com DIA aprovada a 
25/8/2017. Refere-se que o período de elaboração do presente EIA foi de 
Fevereiro a Setembro de 2017; 

Apresenta-se as medidas de minimização que se consideram adequadas para a fase de 
construção (SEC) e exploração (SEE). 

Fase de Construção 

SEC 1: Realizar, previamente ao início da obra, ações de formação e sensibilização 
ambiental para os trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das 
obras, de modo a que estes sejam devidamente informados da conduta a ter 
relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas 
de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no 
decurso dos trabalhos. 

SEC 2: Redução das áreas de intervenção ao mínimo possível e apenas no período 
diurno. 
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SEC 3: 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. O acompanhamento deverá ter início em 
fevereiro e estender-se até ao final de julho de modo a permitir a delimitação 
das áreas onde não devem ocorrer perturbações e as áreas onde os trabalhos 
da Empreitada podem progredir. Sem prejuízo de outras, deverá dar-se 
especial atenção às espécies com estatuto de ameaça, nomeadamente as 
identificadas no EIA. 

SEC 4: Implementar um Plano de Recuperação das áreas afetadas pela empreitada. 

SEC 5: Os caminhos a criar para a movimentação de máquinas e pessoal deverão 
estar incluídos dentro da área de intervenção prevista ou utilizar caminhos 
existentes. Somente na ausência de caminhos poderão ser abertos novos 
acessos, não sendo permitido o abate de exemplares de sobreiro ou azinheira, 
nem afetadas áreas de habitats com estatuto de proteção; 

SEC 6: As atividades de decapagem, desmatação e escavação deverão ser precedidas 
de um reconhecimento prévio às áreas a intervencionar com o objetivo de 
atualizar e delimitar as áreas nas quais deverão ser condicionadas estas 
atividades, procurando que não iniciem nas épocas críticas de reprodução das 
espécies e devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a 
execução da obra. 

SEC 7: Os estaleiros e parques de materiais devem ser localizados fora das áreas de 
ocorrência de Habitats e restringidos ao absolutamente necessário; devem ser 
vedados, de forma a restringir os impactes do seu normal funcionamento e 
para que o movimento das máquinas não cause estragos fora da área definida.  

SEC 8: Os exemplares adultos de espécies arbóreas autóctones localizados próximos 
das áreas sujeitas a intervenção devem ser assinalados previamente ao início 
dos trabalhos, de forma a evitar a sua afetação ou destruição; as sinalizações 
só devem ser removidas após finalização da obra. 

SEC 9: Para minimizar os impactes temporários decorrentes da presença e 
movimentação de maquinaria, nomeadamente no que respeita ao aumento de 
substâncias em suspensão, deverá ser garantida a aspersão regular, em 
períodos secos e ventosos, das zonas de trabalho e acessos, onde ocorre a 
produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 

SEC10:Após a conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e 
zonas de trabalho devem ser totalmente limpos, para evitar a permanência de 
materiais (óleos, resinas, etc.) que, mesmo em baixas concentrações, podem 
comprometer, a longo prazo, a qualidade do solo e da água das linhas de água 
existentes na zona, por infiltração no solo. 

SEC11:Depois de terminados os trabalhos de instalação das redes de rega primária e 
secundária, deve ser reposto o solo à superfície e devem ser criadas as 



RS_ELEMADIC_CH_bloco_rega_Reguengos_2018.05.04 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Elementos Adicionais 

90 

condições necessárias à rápida recuperação da vegetação, quando são 
atravessadas áreas de ocorrência de habitats protegidos, em particular 
habitats ripícolas. 

SEC12:Todas as plantas autóctones usadas em contexto de integração paisagística 
deverão preferencialmente provir de populações locais. Deve excluir-se o uso 
de plantas de origem geográfica incerta ou o uso de variedades ou clones 
comerciais.  

SEC13:Na porção sudeste do perímetro de rega (a sul e a este de Reguengos de 
Monsaraz) em particular, áreas de acumulação de rochas associadas a olival 
tradicional e a montado – o habitat característico da Digitalis mariana subsp. 
heywoodii - não devem ser perturbadas fisicamente caso sejam identificadas, 
para assim se evitar a perda de habitat potencial desta espécie rara. 

SEC14:Fasear as obras de modo a que a instalação da conduta no sector entre a 
ribeira da Azambuja e a margem esquerda do rio Degebe se faça durante o 
período de Outono e Inverno. (Medida específica para proteção do 
Colhereiro). 

Fase de Exploração 

SEE1: Sensibilização ambiental dos agricultores para as boas práticas agrícolas, 
designadamente ao nível da conservação das linhas de água e galerias ripícolas 
que atravessam as parcelas agrícolas e suas margens, bem como ao nível do 
uso adequado de agroquímicos. 

SEE3: Promover a manutenção de faixas de vegetação herbácea espontânea na orla 
de propriedades sujeitas a intensificação agrícola.  

No que respeita às duas outras espécies importa referir que não se justifica a definição 
de medidas específicas: 

 Gaivina-de-bico-preto – não se conhece nenhuma colónia na área de estudo e 
por isso não se justifica a implementação de medidas específicas. 

 Zarro-castanho – a classificação desta espécie deverá ser revista pois já não se 
adequa ao real estatuto da espécie em Portugal, por outro lado a ocorrência 
da espécie na área de estudo deverá ser apenas ocasional pelo que não se 
justifica a definição de medidas específicas. 

2.10.9. Uma vez que as intervenções inerentes ao empreendimento interferirão com 
espaços e espécies florestais, nomeadamente sobreiros e azinheiras, a 
proponente deverá apresentar medidas de compensação adequadas aos 
impactes resultantes da fase de construção e exploração do projeto; 

Conforme referido no ponto 2.5.1 do presente documento, a EDIA definiu áreas para 
compensação de quercíneas que possam vir a abatidas durante a fase de exploração, e que se 
apresenta no Anexo II (Peças desenhadas). As compensações de quercíneas por afetação em 
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fase de obra estão preconizadas na integração paisagística em torno das infraestruturas de 
projeto. 

A entidade gestora não é responsável pelo abate de quercíneas que possam ocorrer 
nas áreas afetas ao bloco de rega de Reguengos no decorrer da fase de exploração, no 
entanto a EDIA procedeu já à definição de áreas, às quais os beneficiários podem 
recorrer para reposição dos exemplares que venham a abater. 

2.10.10.No Programa Global para a Monitorização de Avifauna (PGMA) do EFMA 
(versão de novembro de 2017) está indicado que este abrange, todas as 
espécies de aves presentes na área em estudo e que, atendendo à 
importância dos biótopos de pseudo-estepe nesta área, será dada particular 
atenção às espécies mais relevantes de aves estepárias, nomeadamente: 
Sisão (Tetrax tetrax), Abetarda (Otis tarda), Tartaranhão-caçador (Circus 
pygargus), Francelho (Falco naumanni), Perdiz-do-mar (Glareola pratincola), 
Cortiçol-de¬barriga-preta (Pterocles orientalis), Calhandra-real 
(Melanocorypha calandro) e Alcaravão (Burhinus oedicnemus), sendo estas 
alvo de monitorização específica. Considerando a presença do colhereiro 
classificada como "Vulnerável", a gaivina-de-bico-preto classificada como 
"Em perigo" e zarro — castanho considerada como "Regionalmente extinta", 
o mesmo deverá ser reformulado para incluir estas espécies, de modo a que 
estas também sejam alvo de monitorização específica. 

Apresenta-se o Plano de Monitorização que inclui o acompanhamento do colhereiro, 
através do controlo da colónia do rio Degebe.  

Quanto ao Zarro-castanho e Gaivina-de-bico-preto não parece que se justifique 
desenvolver um programa específico tendo em consideração que, tal como já referido 
no ponto anterior: 

 Gaivina-de-bico-preto – não se conhece nenhuma colónia na área de estudo. 

 Zarro-castanho – esta espécie já não se adequa ao real estatuto da espécie em 
Portugal, por outro lado a ocorrência da espécie na área de estudo deverá ser 
apenas ocasional pelo que não se justifica a definição de medidas específicas e 
monitorização.   

MONITORIZAÇÃO DA COLÓNIA DE GARÇAS E COLHEREIROS DO RIO DEGEBE 

Objetivos 

Monitorização da população reprodutora de ardeídeos, corvos-marinhos e colhereiros 
que nidificam na colónia do rio Degebe. 

Métodos propostos 

Recenseamento da população reprodutora através da contagem dos ninhos/casais de 
cada espécie presente na área da colónia. Em cada momento deverão ser efectuadas 
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pelo menos duas contagens com um intervalo de algumas horas, preferencialmente 
uma de manhã e outra perto do final do dia.  

Os ninhos/casais serão cartografados sobre a fotografia aérea. 

Em cada momento de recenseamento será efetuada uma caracterização do nível de 
água da albufeira e dos fatores de perturbação existentes na envolvente. 

Período e frequência de amostragem 

Os recenseamentos deverão ser efetuados durante a época de reprodução. Como este 
período não é idêntico para todas as espécies os recenseamentos deverão ser 
realizados entre o final de Janeiro e o final de Maio. No total serão realizados 3 censos 
– janeiro, março e maio. 

Os recenseamentos deverão ser efetuados em condições meteorológicas favoráveis, 
isto é, sem chuva e vento forte. 

Será efetuada uma campanha de recenseamento antes da instalação da conduta e da 
rede de rega situada a menos de 2.000 m da colónia. Após a instalação dos sistemas de 
rega dever-se-á monitorizar a colónia durante um período inicial de 3 anos seguidos e, 
posteriormente, manter a monitorização da colónia com intervalos de 3 anos. 

Análise dos dados 

Os resultados deverão ser analisados tendo como referência os dados históricos 
existentes para esta colónia e os dados de outras colónias existente na bacia do 
Guadiana. 

  



RS_ELEMADIC_CH_bloco_rega_Reguengos_2018.05.04 
 

Estudo de Impacte Ambiental 
Elementos Adicionais 

93 

3 REFORMULAÇÃO DO RESUMO NÃO TÉCNICO 

 ● O Resumo Não Técnico (RNT) reformulado deve ter em consideração os 
elementos adicionais solicitados, uma data atualizada, e ainda: 

 ● Fazer referência ao DL 152-B/2017, de 11 de dezembro; 

 ● Referir horizonte e fases de projeto e calendarização estimada para cada 
fase; 

 ● Indicar a previsível localização dos estaleiros e do depósito temporário de 
terras; 

 ● Indicar n.2 previsível e tipos de veículos a utilizar, nas diferentes fases de 
projeto; 

 ● Identificar melhor os impactes inerentes às diferentes fases do projeto e 
descrever com maior rigor as medidas previstas para os evitar, reduzir ou 
compensar. 

Apresenta-se com o presente relatório (Anexo IV), o RNT revisto de acordo com os 
pontos em cima enumerados. 
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ANEXO I – Pedido de elementos adicionais: 
ofício ref.ª S017494-201803-DAIA.DAP  
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Esta página foi deixada propositadamente em branco  
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ANEXO II – Peças desenhadas 
 
Figura Ad2 – Localização dos pontos de monitorização de águas superficiais e subterrâneas 
Planta de compensação de quercíneas (EFMA – terrenos disponíveis para compensação) 
Desenho 18 – Carta de capacidade de absorção visual 
Desenho 19 – Carta de sensibilidade visual 
Desenho Ad1 – Bacias visuais das condutas da rede primária 
Desenho Ad2 – Planta de distribuição de quercíneas 
Desenho Ad3 – Carta de vegetação ripícola  
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ANEXO III – Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos: 
comprovativo de entrega 
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Esta página foi deixada propositadamente em branco 
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ANEXO IV – Resumo Não Técnico 


