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1

INTRODUÇÃO

1.1 IDENTIFICAÇÃO
LICENCIADORA

DO

PROJETO,

DO

PROPONENTE

E

DA

ENTIDADE

O presente documento constitui o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) referente ao Projeto
de Execução do “Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco de Rega”, localizado no
distrito de Beja e interessando o concelho de Serpa, freguesias de União de Freguesias de
Serpa (Salvador e Santa Maria), União de freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale do
Vargo e freguesia de Vila Verde de Ficalho.
A área a beneficiar é composta por um bloco de rega gravítico que se organiza em dois subblocos – São Bento e Ficalho – com 4 232 ha (3669 ha no Sub-bloco de São bento e 563 ha
no Sub-Bloco de Ficalho). Para tal, para além da rede de rega o projeto integra ainda as
seguintes infraestruturas:
– Um adutor com 7 409 m de extensão (diâmetro de 1 400 mm, em betão préesforçado com alma de aço), enterrado.
– Um reservatório com 27145 m2 de área planimétrica e 83 580 m3 de volume útil.
Este novo bloco de rega é limitado a norte pelo perímetro dos Caliços-Machados, a noroeste
ficam localizados os blocos de Pias e a oeste encontra-se limitado pelos blocos de rega de
Brinches-Enxoé, todos eles integrados no Subsistema de Rega do Ardila do
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva. A delimitação deste bloco teve em
consideração o limite dos blocos vizinhos.
O Projeto inclui ainda as seguintes infraestruturas que compõem a Rede de Rega:
– Rede de Rega, com um desenvolvimento total de 58,6 km de extensão (materiais e
diâmetros diversos);
– Hidrantes, em número de 104.
Estas infraestruturas estão inseridas no Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva
(EFMA) - Subsistema do Ardila, que se situa na margem esquerda do rio Guadiana.
O projeto é da responsabilidade da empresa EDIA – Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A., que constitui o proponente do projeto.
Os projetos de execução dos aproveitamentos que integram a componente hidroagrícola do
EFMA são aprovados pelo membro do Governo responsável pela área da Agricultura, nos
termos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 42/2007, de 22 de fevereiro, e do
artigo 20.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho. A elaboração dos projetos de
execução é acompanhada pela DGADR que, no final, produz a informação de suporte para
a referida aprovação ministerial. A DGADR é a entidade concedente dos referidos
1
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aproveitamentos que integram a componente hidroagrícola do EFMA. Essa concessão,
atribuída por contrato à EDIA, tem por objeto a gestão, exploração, manutenção e
conservação das infraestruturas que constituem esses aproveitamentos e obedece aos
termos previstos no artigo 102.º do citado Decreto-Lei n.º 269/82.
No que respeita às infraestruturas que integram o sistema primário do EFMA, estas estão
associadas ou decorrem do título de utilização privativa de recursos hídricos que é o
contrato de concessão celebrado em 2007 entre a EDIA e o Estado e que habilita à
construção das infraestruturas necessárias aos usos concessionados, ou seja, a captação
de água para rega e a captação de água para a produção de energia.
Em face do que, as infraestruturas que integram o sistema primário e a rede secundária do
EFMA no Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco de Rega, devem ser
enquadradas como infraestruturas que haverão de integrar cada uma das referidas
concessões (a formalizar por adenda contratual).
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Circuito
Hidráulico de São Bento e Respetivos Blocos de Rega

ENTIDADE COORDENADORA DO LICENCIAMENTO
PROPONENTE

APA/ARH-Alentejo - Agência
Portuguesa do Ambiente/
Administração da Região
Hidrográfica do Alentejo

ELABORAÇÃO DO EIA

PROJETISTAS

Face ao enquadramento constante do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a
entidade competente para autorização do projeto é a Agência Portuguesa do Ambiente
(APA).
1.2

EQUIPA TÉCNICA

O presente Estudo de Impacte Ambiental foi elaborado pela AQUALOGUS – Engenharia e
Ambiente, sendo a equipa técnica responsável pela execução deste estudo a seguinte:
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COORDENAÇÃO
Filipa Reis – Coordenação
Inês Lopes – Apoio à Coordenação
EQUIPA TÉCNICA

1.3

Clima e alterações climáticas

Carina Almeida

Usos do Solo

Rute Caraça

Recursos Hídricos Superficiais

Bernardo Oliveira, Inês Lopes

Gestão dos Recursos Hídricos

Inês Lopes, Bernardo Oliveira

Geologia, Geomorfologia e Geotecnia, Recursos
Hídricos Subterrâneos

Magda Roque e Joana Antunes

Solos

Mónica Piedade, Carina Almeida

Biodiversidade - Componente Ecológica

João Almeida, Catarina Azinheira,
Paulo Pinheiro

Património Histórico-Cultural

Carla Fernandes

Paisagem

Teresa Rego

Ordenamento do Território

Filipa Reis, Inês Lopes, Teresa Rego

Socioeconomia e população

Suzana Faria

Agrossistemas

Mariana Lourenço

Qualidade do Ambiente (Qualidade do Ar,
Ambiente Sonoro e Gestão de Resíduos e
Efluentes)

Inês Lopes

Cartografia e SIG

Teresa Rego, Inês Lopes

ENQUADRAMENTO LEGAL DO EIA

O EIA do projeto em avaliação foi elaborado de acordo com a legislação portuguesa em
vigor, conforme estipulado no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 47/2014 de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto,
pela Lei nº37/2017, e finalmente pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro,
transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva nº 2011/92/EU, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, que foi alterada pela Diretiva nº 2014/52/EU do
Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014. O presente EIA foi ainda
desenvolvido de acordo com as normas técnicas definidas na Portaria n.º 395/2015, de 4
de novembro.
Nos termos dos decretos-lei citados anteriormente, a aprovação de projetos que, pela sua
natureza, dimensão ou localização são considerados suscetíveis de provocar incidências no
ambiente, fica sujeita a um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).
Os critérios e limites dos projetos a submeter a AIA são definidos nos Anexos I, II e III do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº
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152-B/2017, de 11 de dezembro. O projeto “Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo
Bloco de Rega” fica, assim, sujeito a procedimento formal de Avaliação de Impacte
Ambiental, por se enquadrar nas seguintes disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013:
−

Subalínea iii), alínea b), n.º 3 do artigo 1º - projetos que “não estando abrangidos
pelos limiares fixados, nem se localizando em área sensível, sejam considerados,
por decisão da entidade licenciadora ou competente para a autorização do projeto e
ouvida obrigatoriamente a autoridade de AIA, nos termos do artigo 3.º, como
suscetíveis de provocar impacte significativo no ambiente em função da sua
localização, dimensão ou natureza, de acordo com os critérios estabelecidos no
anexo III”, no que respeita ao Circuito Hidráulico;

−

Alínea c) do ponto 1 do Anexo II – “Projetos de desenvolvimento agrícola que
incluam infraestruturação de rega e drenagem, com uma área superior ou igual a
2000 ha (caso geral)”.

Por constituir um bloco de rega cujas características se enquadram no tipo acima referido, o
projeto do “Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco de Rega” deverá ser sujeito a
um processo de Avaliação de Impacte Ambiental. A estrutura e conteúdo do EIA cumprem o
definido no Caderno de Encargos, assim como o definido no Anexo V do DecretoLei n.º 151-B/2013, nomeadamente tendo em conta que o projeto se encontra em fase de
projeto de execução. Na elaboração do Estudo de Impacte Ambiental foram também
consideradas as orientações que se encontram no Guia Técnico para a elaboração de
Estudos de Impacte Ambiental de Projetos do EFMA (EDIA, 2008).
Em termos sintéticos, o Estudo de Impacte Ambiental em elaboração pretende identificar e
avaliar os impactes ambientais passíveis de serem gerados pelo Projeto, nas seguintes
fases: Fase de construção (implementação das infraestruturas); Fase de exploração; Fase
de Desativação.
O EIA promove, ainda, a hierarquização desses impactes e a proposta de medidas e ações
capazes de mitigar os impactes negativos identificados, assim como potenciar os
impactes positivos.
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2
2.1

ANTECEDENTES E DEFINIÇÃO DE ÂMBITO DO EIA
ANTECEDENTES DO EIA

O primeiro procedimento formal de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) da Barragem e
aproveitamento hidroelétrico de Alqueva foi concluído em Outubro de 1994. A Comissão de
Avaliação propôs a aprovação desta primeira fase do Empreendimento (Barragem e
aproveitamento hidroelétrico), sendo a sua implementação condicionada à realização da
Avaliação de Impacte Ambiental do Empreendimento considerado no seu global.
Realizou-se assim, entre Julho de 1994 e Março de 1995, o Estudo Integrado de Impacte
Ambiental (EIIA), desenvolvido pela SEIA, que considerou a globalidade do
Empreendimento. A instrução do procedimento de AIA teve início em 17 de Março de 1995,
com a apresentação do EIIA ao Ministério do Ambiente e Recursos Naturais (MARN), ao
abrigo do Decreto-Lei n.º 186/90, de 6 de junho, sendo o parecer da Comissão de Avaliação
aprovado pela Ministra do Ambiente e Recursos Naturais, em agosto de 1995.
O procedimento de AIA integrou uma avaliação técnica do EIA por parte da Comissão de
Avaliação nacional, consulta pública e audiências em Portugal e Espanha no âmbito da qual
foi elaborado um Informe Técnico pelo Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente - Dirección General de Política Ambiental (DGPA) de Espanha.
Deste processo de AIA resultou um parecer positivo ao Empreendimento de Fins Múltiplos
de Alqueva (EFMA), condicionado à adoção de uma gestão ambiental do Empreendimento,
sustentada pelos princípios e requisitos enunciados no parecer emitido e no parecer do
primeiro processo de avaliação. De entre os requisitos a assegurar salienta-se:
– A necessidade de elaborar estudos de impacte ambiental específicos relativos às
infraestruturas do sistema de rega, uma vez que os elementos disponíveis à data
não permitiam avaliar, com rigor, o sistema de rega nas suas várias componentes;
– O compromisso em assegurar a adoção de uma política ambiental na gestão do
Empreendimento, compreendendo a definição de objetivos e metas a alcançar,
bem como garantir a implementação de um sistema de gestão ambiental e
respetivo programa, de modo a atingir os objetivos e metas definidos;
– O estabelecimento pelo MARN de uma estrutura de acompanhamento e
fiscalização do Empreendimento, em funções ao longo de todas as suas fases
(conceção, construção e desativação), com o objetivo de acompanhar e fiscalizar
a implementação dos requisitos da gestão ambiental definidos.
Na sequência desta avaliação e no âmbito dos procedimentos relacionados com a
elegibilidade do Empreendimento de Alqueva no Quadro Comunitário de Apoio II (QCA II),
foi realizado a pedido da União Europeia - DG XVI da Comissão Europeia - em 1996, o
5
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Estudo “Environmental measures necessary to carry out the Dam Project - Region of
Alentejo, Portugal”, desenvolvido pela ESB International. Este Estudo teve como objetivo a
avaliação dos projetos e propostas ambientais do Empreendimento, tendo recomendado
que a gestão ambiental do mesmo fosse desenvolvida de acordo com o Regulamento (CEE)
1836/93 do Conselho de 29 de Junho de 1993, o qual institui o Sistema Comunitário de
Ecogestão e Auditoria (EMAS).
Neste contexto, em Fevereiro de 1997, foi apresentado o Programa de Gestão Ambiental do
Empreendimento (PGA97), tendo em vista a programação das ações para minimização e
compensação de impactes, que viria a ser revisto em 2005 (PGA2005), tendo o mesmo sido
formalmente aprovado através do Despacho Conjunto nº. 1050/2005, de 6 de dezembro
de 2005.
Outra das naturais consequências do historial atrás relatado foi a realização de um conjunto
de Estudos de Impacte Ambiental de Projetos que integram o EFMA, à medida que aqueles
foram sendo desenvolvidos. É nesta lógica de atuação que se insere o presente Estudo de
Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco de Rega. Em
particular, o projeto em avaliação foi objeto de um estudo interno da EDIA, que implicou
trabalho de reconhecimento de campo e estudos de pré-dimensionamento e de índole
ambiental e patrimonial.
2.2

METODOLOGIA DO EIA

A metodologia utilizada no presente EIA foi estruturada considerando a necessidade de
definir a abordagem e o âmbito do Projeto.
A adoção e implementação desta metodologia na elaboração do EIA foi precedida de uma
análise de relevância relativamente aos fatores considerados mais importantes em termos
dos efeitos ambientais deste projeto. Com base no diálogo com os responsáveis pelo
projeto, foram identificados os principais impactes ambientais potenciais. Neste contexto, os
fatores ambientais e as ações de projeto que mais contribuem para a ocorrência desses
impactes foram analisados em maior detalhe, de forma a ser possível identificar as medidas
mitigadoras adequadas. O trabalho conducente à realização do EIA desenvolveu-se
essencialmente nas seguintes fases:
– Análise das características do projeto acompanhando a própria elaboração do
Projeto de Execução, considerando o conteúdo dos seus estudos sectoriais,
nomeadamente Geologia e Geotecnia e Hidrologia.
– Delimitação da área em estudo a partir da análise das características do projeto e
das características do meio ambiente.
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– Recolha de dados e informação recorrendo a organismos da administração
central, regional e local (ver no Anexo 1 a correspondência enviada e recebida
pelas entidades contactadas).
– Recolha de dados no local, através de trabalhos de campo (amostragens de fauna
e flora, identificação e delimitação de habitats, prospeção arqueológica localizada,
caracterização de recetores sensíveis ao ruído, inventário de pontos de água,
análise da paisagem).
– Caracterização do ambiente afetado pelo projeto a partir dos dados e informações
obtidos e previsão da evolução da área na ausência de projeto.
– Identificação, previsão e avaliação dos impactes das infraestruturas sobre o meio
ambiente em função dos parâmetros considerados.
– Identificação das principais medidas minimizadoras a considerar nas fases de
construção, de exploração e de desativação.
– Descrição dos programas de monitorização previstos para os diferentes fatores.
– Apresentação de uma análise conclusiva dos principais efeitos provocados sobre
o ambiente.
– Identificação das medidas de minimização e das recomendações, apoiadas num
quadro-síntese de impactes ambientais.

Figura 2.1 – Etapas metodológicas consideradas no EIA.
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A Análise de Relevância referida na Figura 2.1 consiste no levantamento dos fatores
ambientais potencialmente mais afetados, tendo por base a definição das principais ações
de projeto e a caracterização prévia do ambiente afetado pelo Projeto.
2.3

ESTRUTURA DO EIA

A estrutura do EIA reflete os requisitos da Portaria n.º 395/2015, de 2 de Abril, sendo
constituído por três peças fundamentais: o Relatório, o Resumo Não Técnico e os Relatórios
Técnicos. Além da referida Portaria o conteúdo do presente EIA obedece ao especificado no
Anexo V do Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro.

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

Relatório
Volume 1
Peças Escritas

Resumo Não Técnico

Volume 2
Peças Desenhadas

Relatórios Técnicos

Volume 1
Sistema de Gestão
Ambiental

Tomo 1
Capítulos Introdutórios

Tomo 2
Caracterização da
Situação de Ref erência

Tomo 3
Avaliação de Impactes

Tomo 4
Mitigação;
Monitorização e
Conclusões

•Enquadramento regional
•Elementos do Projeto
•Carta do uso atual do solo
•Rede hidrográfica
•Pontos de água
•Cartografia geológica de base
•Vulnerabilidade dos aquíferos à poluição. DRASTIC Padrão
•Vulnerabilidade dos aquíferos à poluição. DRASTIC
Pesticidas
•Carta de solos
•Carta de capacidade de uso dos solos
•Carta de risco de salinização/alcalinização dos solos
•Carta de declives
•Carta de risco de erosão
•Carta de Aptidão ao Regadio

•Carta de arqueologia – Visibilidade do solo
•Carta de ocorrências patrimoniais
•Carta de ocorrências patrimoniais na envolvente do projeto
•Carta de qualidade visual da paisagem
•Carta de capacidade de absorção visual da paisagem
•Carta de sensibilidade da paisagem
•Sistema Nacional de Áreas Classificadas
•Carta de ordenamento
•Carta de RAN e Outras Condicionantes
•Reserva Ecológica Nacional
•Áreas condicionadas. Localização de estaleiros e deposição
de terras sobrantes
•Carta de áreas ecologicamente sensíveis
•Recetores sensíveis ao ruído
•Recursos Hídricos, Aves Estepárias. Monitorização

O Resumo Não Técnico é um documento síntese, adaptado para divulgação do projeto e
dos principais impactes ambientais associados, na fase de participação pública (consulta do
público). Este documento reproduz sucintamente o conteúdo do EIA, numa linguagem não
técnica, de acordo com os “Critérios de Boa Prática para o RNT” elaborados pela APAI
(Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes) e pela APA (Agência Portuguesa do
Ambiente) em 20081.

1

Consultável em:

https://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/AIA/Modelos-DocumentosOrientacao/DocumentosOrientacao/CriteriosBoaPraticaRNT2008.pdf
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Os Relatórios Técnicos dizem respeito a estudos e projetos específicos solicitados pelo
proponente, cujos resultados aparecem devidamente explicitados no relatório do EIA e que,
no caso presente são os seguintes:
– Sistema de Gestão Ambiental, este documento tem como principal objetivo garantir
a aplicação, de uma forma eficaz e sistematizada, dos requisitos de carácter
ambiental ajustados à tipologia do projeto hidráulico e das medidas de minimização
preconizadas no EIA, para a fase de construção. Assegura ainda o
acompanhamento ambiental das Empreitadas, a definição de procedimentos e
registos relativos às operações que tenham incidências ambientais e posterior
avaliação dos resultados obtidos.
O Relatório corresponde ao presente documento e é constituído pelo Volume 1 e pelo
Volume 2. Este Relatório engloba todas as informações recolhidas e a análise ambiental
global efetuada e, devido à sua extensão, apresenta a seguinte estrutura:
Volume 1 – Peças Escritas
Tomo 1 – Capítulos Introdutórios
Introdução
Antecedentes Metodologia e Estrutura do EIA
Historial, Objetivos e Justificação do Projeto
Localização e Enquadramento
Caracterização do Empreendimento
Tomo 2 – Situação de Referência
Caracterização da Situação de Referência
Tomo 3 – Avaliação de Impactes
Evolução da Situação Futura Sem Projeto
Identificação, Análise e Avaliação de Impactes
Tomo 4 – Mitigação de Impactes, Monitorização e Conclusões
Medidas de Mitigação
Programas de Monitorização
Lacunas Técnicas ou de Conhecimento
Conclusões
Bibliografia Citada

9

Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico
de São Bento e respetivo Bloco de Rega
Relatório. Volume 1 - Peças Escritas
Tomo 1 – Capítulos Introdutórios

Volume 2 – Peças Desenhadas
De seguida, especificam-se as atividades que permitiram constituir o EIA.
Capítulos Introdutórios – Tomo 1
Com base nas características técnicas do projeto definiram-se e caracterizaram-se as
principais ações para as fases de construção, de exploração e de desativação do
empreendimento. As ações consideradas para as diferentes fases do “Circuito Hidráulico de
São Bento e respetivo Bloco de Rega” foram as que potencialmente acarretam afetações no
meio envolvente, tanto diretas como indiretas ou induzidas. A localização do projeto teve em
conta a sua inserção a nível nacional, regional e local. Foram identificadas as áreas
ambientalmente sensíveis situadas no concelho de Serpa, nomeadamente nas freguesias
de União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), União de freguesias de Vila
Nova de São Bento e Vale do Vargo e freguesia de Vila Verde de Ficalho.
Situação de Referência – Tomo 2
Selecionaram-se e caracterizaram-se os principais fatores biofísicos e socioeconómicos
identificados na zona de inserção do projeto. Analisou-se a informação relativa aos fatores
ambientais e a sua inter-relação nas vertentes:
−

Meio natural – biodiversidade (fauna e flora); solo e uso do solo; qualidade do ar;
clima (incluindo as alterações climáticas); ruído; gestão e produção de resíduos e
efluentes; paisagem; geologia, geotecnia e geomorfologia; água (recursos hídricos
superficiais e subterrâneos);

−

Meio social - património histórico-cultural (incluindo os aspetos arquitetónicos e
arqueológicos); figuras de planeamento e ordenamento do território; socioeconomia
(população e saúde humana) e agrossistemas.

No âmbito desta caracterização, para além dos levantamentos por especialidade,
realizaram-se consultas públicas à população interessada no projeto agrícola, campanhas
de amostragem de fauna e de flora, bem como prospeção arqueológica e reconhecimento
de elementos edificados na área de intervenção.
Avaliação de Impactes - Tomo 3
Analisou-se a evolução prevista para a área e para a região em estudo sem a implantação
do projeto – Alternativa Zero.
Identificaram-se e caracterizaram-se os impactes resultantes da implantação do projeto,
relativamente aos domínios considerados para a caracterização do ambiente afetado. Fezse também a diferenciação entre fase de construção, fase de exploração e, quando
aplicável, a fase de desativação.
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Após identificação e análise dos impactes, procedeu-se à sua avaliação. Obteve-se uma
classificação e categorização de impactes passíveis de afetarem a qualidade do ambiente
e/ou de vida das populações residentes na zona de inserção do projeto. Utilizou-se um
método matricial de cruzamento de informação obtida durante a realização do EIA. Para tal,
elaborou-se uma matriz de avaliação de impactes mediante o estabelecimento de relações
entre as principais ações do projeto versus fatores ambientais, de modo a identificar as
relações de causa-efeito e, consequentemente, os principais impactes ambientais gerados
pela construção do projeto.
Mitigação de Impactes, Monitorização e Conclusões - Tomo 4
Preconizaram-se medidas minimizadoras ou compensatórias para os eventuais impactes
negativos, bem como medidas complementares ao projeto visando a maximização e/ou
otimização dos diversos impactes positivos.
Definiram-se programas de monitorização para que, de uma forma sistematizada e regular,
seja garantida a recolha de informação sobre a evolução de determinadas variáveis
ambientais. Foram selecionados os fatores que se consideraram relevantes de modo a
avaliar o significado de eventuais efeitos induzidos pela presença do projeto, estando assim
de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro e, na sua atual
redação, em particular, com o exposto no respetivo Anexo V do Decreto-Lei n.º 152-B/2017
de 11 de dezembro, bem como da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro (Anexo V) que
estabelece os requisitos técnicos formais a que devem obedecer alguns procedimentos
previsto no regime jurídico de avaliação de impacte ambiental, aprovado pelo diploma legal
já referido.
Identificaram-se as principais lacunas de informação e as limitações encontradas a
diferentes níveis, enquanto condicionantes do desenvolvimento do EIA, nomeadamente em
termos de aprofundamento de determinados fatores ambientais e socioeconómicos.
Por último, apresentou-se uma síntese da informação relevante abordada ao longo do
estudo, enfatizando os impactes significativos (positivos e negativos), bem como as
principais medidas minimizadoras a adotar em cada uma das fases de projeto (construção e
exploração). Neste capítulo foram também integradas as principais recomendações relativas
à prevenção dos impactes negativos considerados mais significativos.
2.4

ESCALAS DE TRABALHO CONSIDERADAS

Em termos de escalas de trabalho consideraram-se três tipos distintos: escalas de impacte,
escalas temporais e escalas cartográficas.
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Escalas de Impactes
As escalas de impacte consistem numa hierarquia de níveis que relacionam cada uma das
ações de projeto (nas escalas espaciais e temporais indicadas) com os consequentes
efeitos nos domínios ambientais considerados (meio natural e social).
Para cada domínio ou para cada área de análise, definiu-se uma unidade espacial de base;
em seguida dão-se alguns exemplos da área sujeita a análise dependendo do
fator analisado:
– Para o fator ambiental geologia foi realizada uma análise, de uma forma sistemática,
com o objetivo de identificar as diferentes ocorrências lito-estratigráficas, bem como
proceder ao enquadramento geomorfológico, tectónico e sísmico da área onde se
insere o projeto.
– Para os recursos hídricos, a unidade de base considerada foi a bacia hidrográfica
das linhas de água integrantes da rede de drenagem do bloco de rega.
– Para os solos e áreas regulamentares foram identificados e analisados os
elementos existentes nos locais de implantação do projeto, nomeadamente os que
se localizam para além da área em estudo, numa faixa aproximada de 200 m.
– Na componente ecológica considerou-se uma faixa de estudo de 200 m para além
da área limite do “Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco de Rega”,
embora este limite seja ajustado para cada um dos fatores desta componente.
– No caso do património, foi considerada uma área de análise correspondente a
corredores centrados nos eixos das infraestruturas com uma dimensão de 200 m
nos adutores e de 50 m na rede de rega e de drenagem. Foi ainda prospetada uma
percentagem não inferior a 25 % da área dos blocos de rega.
– Para a caracterização do fator paisagem considerou-se uma área ao redor do
projeto com um afastamento de 3000 m às infraestruturas de projeto.
– Para a caracterização socioeconómica e de agrossistemas foram utilizados, em
termos de análise, vetores distintos com carácter complementar, nomeadamente, as
freguesias e os concelhos abrangidos pelo presente projeto.
As unidades de base correspondentes às zonas homogéneas do domínio ou área de análise
foram, sempre que possível, ajustadas a uma base cartográfica referenciada.
Escalas temporais
As escalas temporais dizem respeito à análise do ambiente afetado referente à situação
atual, bem como às perspetivas de evolução dessa situação com e sem a implantação do
projeto. Assim, podem ser considerados efeitos imediatos ou dilatados no tempo (médio e
longo prazo).
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O estudo ambiental iniciou-se em janeiro de 2017 com o desenvolvimento dos estudos
preliminares de definição do projeto de execução. A equipa do EIA participou na definição
inicial do traçado e implantação das infraestruturas hidráulicas fazendo uma análise
ambiental preliminar para identificação de macro-condicionantes ambientais. Essa
informação ambiental contribuiu para uma melhor definição da implantação das
infraestruturas de modo a minimizar, ainda em fase de projeto, os potenciais impactes
ambientais do projeto hidroagrícola. Os estudos ambientais e os respetivos trabalhos de
campo foram sendo desenvolvidos em conjunto com a equipa culminando com a edição final
do EIA em janeiro de 2019.
Escalas de trabalho cartográficas
As diferentes escalas de trabalho cartográficas consideradas neste estudo estão
relacionadas com as escalas de representação dos diversos aspetos ambientais
considerados, relativamente aos quais existia informação de base, e com as escalas
utilizadas no projeto. Foram utilizadas as escalas: 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000 e 1:2 500.
Com vista à apresentação de resultados privilegiou-se a escala 1:25 000, com base na
Carta Militar de Portugal, do Instituto Geográfico do Exército (IGeoE), recorrendo-se a outras
escalas de análise, sempre que tal se justificou.
Após definição dos limites do bloco de rega (divido em dois sub-blocos – São Bento e
Ficalho), bem como do traçado da rede de rega, foi possível definir a área de estudo a
considerar na elaboração do EIA. Assim, foi gerada em SIG um área de estudo que engloba
o perímetro a beneficiar e ainda uma envolvente adicional de 200 m. No caso das
infraestruturas (lineares ou pontuais) que se desenvolvam para além do perímetro, foi
considerado um buffer de 200 m (sendo, para infraestruturas lineares, considerados 200 m a
cada lado do eixo).
Uma vez que esta área (dadas as características de distribuição geográfica dos blocos de
Deste modo, obteve-se uma área de estudo com de 7 012 ha, e que se apresenta no
Desenho 01 constante no Volume 2 – Peças Desenhadas.
Por forma a tornar sempre claras as afetações geradas pelo projeto em avaliação, e,
consequentemente, a não originar enviesamentos – designadamente por sobreavaliação
dos impactes gerados – das conclusões a retirar quanto às afetações a que o Projeto dará
origem, será sempre assegurada a clara distinção entre a área estudada e a área de facto
interessada pelo Projeto.
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3 ENQUADRAMENTO, HISTORIAL, ANTECEDENTES, OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO
DO PROJETO
3.1

ENQUADRAMENTO DO PROJETO NO EFMA

O Sistema Global de Rega do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva tem como
objetivo genérico a utilização da água armazenada em Alqueva para a rega dos melhores
solos do Alentejo.
Os antecedentes do aproveitamento hidroagrícola do rio Guadiana reportam a estudos
realizados na década de 50, materializados no Plano de Rega do Alentejo, que determinou
as possibilidades de rega para todo o Alentejo. Em função de estudos, realizados ao longo
dos últimos 25 anos, a solução preconizada para o desenvolvimento das infraestruturas do
EFMA consiste na repartição da área total de rega de cerca de 120 000 ha, por três
subsistemas de rega, nomeadamente:
– Subsistema de Alqueva – com origem da água na margem direita da albufeira de
Alqueva e que visa a beneficiação de cerca de 64 000 ha de terrenos;
– Subsistema de Pedrógão – com origem da água na margem direita da albufeira de
Pedrógão e que visa a beneficiação de cerca de 25 000 ha de terrenos nos
concelhos de Beja e Vidigueira;
– Subsistema de Ardila – com origem da água na margem esquerda da albufeira de
Pedrógão e que visa a beneficiação de cerca de 30 000 ha de terrenos nos
concelhos de Moura e Serpa.
O sistema de barragens Alqueva-Pedrógão representa assim a origem de água para todo o
Empreendimento. Além do abastecimento de terrenos de água para rega, o EFMA prevê
também o abastecimento e o reforço de água para fins industriais e consumo humano, bem
como a produção de energia elétrica, através das Centrais Hidroelétricas de Alqueva e de
Pedrógão e um conjunto de Aproveitamentos Hidroelétricos (mini-hídricas).
O circuito hidráulico de São Bento, objeto do presente EIA, com origem na albufeira da Laje,
insere-se no Subsistema do Ardila, o qual se descreve de seguida.
Na Figura 3.1 apresenta-se o enquadramento do presente projeto no Subsistema de Ardila.
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Figura 3.1 – Enquadramento do bloco de Rega de São Bento no Subsistema do Ardila.

3.1.1

Subsistema do Ardila

O Subsistema de Rega do Ardila visa a beneficiação de cerca de 30 000 ha na margem
esquerda do rio Guadiana, nomeadamente nos concelhos de Moura e Serpa.
O subsistema tem a sua origem na margem esquerda da barragem de Pedrógão e é
composto por um conjunto de adutores com uma extensão total de cerca de 70 km e 9
barragens, uma das quais pré-existente, a barragem do Enxoé. As restantes (Brenhas,
Amoreira, Serpa, Brinches, Pias, Laje, Caliços e Furta-Galinhas) estão, à presente data, já
construídas e em exploração.
O circuito hidráulico do Ardila tem origem na albufeira do Pedrogão que, através de uma
estação elevatória (capacidade de 20 m3/s) aduz toda a água deste subsistema para o
reservatório de Orada.
A partir deste ponto a adução faz-se através de um sistema de canais para as albufeiras da
Amoreira e de Brinches.
O circuito hidráulico de Brinches-Enxoé tem início nesta última albufeira e é constituído
pelas seguintes infraestruturas: um sistema elevatório primário; o reservatório de BrinchesSul onde se faz a transição do sistema elevatório primário para o sistema adutor gravítico; o
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sistema adutor gravítico para ligação às albufeiras de Serpa, Laje e Enxoé; uma central
hidroelétrica para aproveitamento do desnível existente para a albufeira de Serpa; o
reservatório intermédio.
A origem de água do circuito Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco de Rega é a
albufeira da Laje, a partir de uma derivação na rede de rega secundária do Bloco BrinchesEnxoé (conduta C2 do sub-bloco Serpa-Pias 2).
3.2

HISTORIAL DO PROJETO

A EDIA apresentou, em 2013, um documento intitulado “Zona de Intervenção de Alqueva.
Contribuição para a Definição de Áreas e de Necessidades Hídricas para o Regadio na
Zona Envolvente do EFMA” (EDIA, 2013). Nesse documento define-se a Zona de
Intervenção de Alqueva (ZIA), como a “área de influência do Empreendimento de Fins
Múltiplos de Alqueva, desenvolve-se entre Elvas e Aljustrel, ocupando cerca de 900 000 ha
distribuídos por 20 concelhos dos Distritos de Beja, Évora, Setúbal e Portalegre”.
No documento supracitado pode ainda ler-se que “apesar da conclusão das infraestruturas
valores superiores a 40 mil ha - a somar aos 120 mil que se encontram em implementação e têm tendência para continuar a aumentar.
Por outro lado, a par da evolução das tecnologias de regadio, das culturas e dos mercados,
é hoje possível viabilizar o uso hidroagrícola de solos que poderão ter sido considerados
menos aptos para esse fim no esboço inicial do EFMA, não tendo por essa razão sido
considerados à partida.
Acresce que face aos avanços e melhorias sensíveis que se vêm obtendo no que concerne
à eficiência hidráulica do sistema do EFMA e através de uma gestão otimizada dos seus
recursos, é viável assumir uma extensão de benefício, exclusivamente através da
rentabilização dos recursos hídricos atualmente afetados ao Empreendimento (através de
Contrato de Concessão em vigor), não mobilizando novas massas de água para o efeito e
não criando novos impactos neste âmbito.
Reiterando devidamente o potencial latente destas áreas enquanto impulso adicional para a
economia regional, bem como a pretensão inequívoca dos agentes rurais em contribuir para
esse objetivo, crê-se estarem reunidas as condições para se concretizar um benefício mais
alargado da componente de regadio do EFMA, de modo integrado e sustentado”.
Assim, a EDIA, no documento em equação, delimita, na Zona de intervenção do EFMA
(ZIA), “novas áreas onde se identificou um elevado potencial para o estabelecimento de
áreas significativas de regadio estruturadas, estáveis e sustentáveis.
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Estas áreas, especialmente vocacionadas para o regadio, para além de não carecerem da
criação de novas origens de água e de, pelo contrário serem de fácil integração no EFMA,
partilham, entre outras, três das seguintes cinco características:
– apresentarem solos adequados;
– ter já atividade agrícola significativa;
– possuírem regadio imperfeito ou forte apetência para regadio, ou seja, onde
– não é ainda possível realizar um regadio tecnicamente sustentável, essencialmente,
por escassez de água disponível de forma economicamente viável;
– efetuarem a utilização de recursos hidrológicos subterrâneos para apoio à atividade
agrícola;
– onde existem empresários agrícolas que manifestaram já o seu interesse,
reiteradamente, na ligação das suas explorações agrícolas à rede primária do
EFMA;
Estas áreas são, pelo contexto acima sistematizado, especialmente vocacionadas para
serem associadas a áreas de rega/perímetros hidroagrícolas já existentes, ou, no limite, dar
origem à criação de novas áreas de rega/perímetros, com todas as vantagens inerentes à
constituição de perímetros hidroagrícolas - a que acresce naturalmente a preservação dos
recursos hidrogeológicos (atualmente sobre explorados), face à criação de alternativas
baseadas em recursos hídricos superficiais.
Desta infraestruturação/ agregação decorrem, para além dos benefícios inerentes ao
regadio, significativas mais-valias dada a regulamentação mais restritiva, quanto à exigência
de práticas agrícolas ambientalmente sustentáveis e ao uso de água planeado e aferido,
salvaguardando-se, assim, os recursos hídricos, subterrâneos e superficiais, que deixarão
de ser usados, bem como a proteção / conservação do solo, garantindo desta forma a
perenidade dos elementos de suporte de uma agricultura de regadio sustentável.
Por outro lado, a associação destas áreas, quando possível, às origens de água/ rede
primária do EFMA irá transferir os seus consumos de água para um uso de água para
regadio previamente quantificado e alocado, quer no âmbito do contrato de concessão entre
o Estado Português e a EDIA, SA., quer nos acordos já estabelecidos com a União
Europeia. Nesta situação, o fornecimento de água será, em grande parte, assegurado por
investimentos já efetuados, otimizando-se a rentabilização destes investimentos, e
garantindo a concretização dos objetivos inerentes à sua realização.
Com base nestes pressupostos e nos elementos de base existente, para o território em
análise, selecionaram-se as novas áreas a considerar. Nesta avaliação preliminar foram
contabilizados cerca de 100 000 ha de novas áreas passíveis de vir a ser regadas pelos
recursos mobilizados pelo Alqueva (EFMA), perfazendo um volume de necessidades de
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abastecimento na ordem dos 300 milhões m3 /ano médio, à margem dos já alocados aos
usos consuntivos previstos para os atuais 120 mil ha de regadio”.
O circuito hidráulico de São Bento e o respetivo Bloco de Rega foi identificado como uma
dessas áreas, nomeadamente como Área 3 - Zona de Rega do Ardila (Vila Nova de São
Bento).
A área potencial identificada foi de 15 000 ha e localizando-se em torno das povoações de
Vale de Vargo e Vila Nova de São Bento - Ver Desenho 1.
A zona do EFMA próxima a esta área a norte é o Bloco de Rega Caliços Machados (subbloco da Atalaia) e a oeste o bloco Brinches-Enxoé (sub-bloco Serpa-Pias 2).
Atualmente a ocupação cultural é de olival tradicional e culturas temporárias.
O tipo de propriedade predominante é a média/grande propriedade na zona de São Bento e
pequena propriedade na zona de Vila Verde de Ficalho.
No documento supracitado são efetuadas diversas análises, das quais cumpre transcrever
as seguintes considerações:
“Necessidades de Água
Neste âmbito deve referir-se que nos últimos anos vem-se constatando uma mudança
progressiva no uso e exploração da terra nas áreas do EFMA e em áreas adjacentes, com
uma larga predominância para o uso do olival intensivo ou super intensivo, da vinha e
também com o surgimento de outras culturas arbóreas de regadio. A título de exemplo, pode
referir-se que, em primeira aproximação, na zona do EFMA o olival já atingiu cerca de 40%
da área. Ora, estas culturas exigem habitualmente bem menos quantidade de água mensal
e podem ter uma dotação percentualmente menor nos meses de Verão (período de rega
critico para as restantes culturas) e mais centrada na "floração" (Abril-Maio).
Concretamente, o olival implica dotações nos primeiros anos de 1500 a 2000 m3 /ha e de
3000 a 4000 m3/ha na parcela em período de pleno desenvolvimento, atenuando ainda os
caudais de ponta nos meses críticos.
Acresce que, pese embora a aceleração apreciável da implantação do EFMA nos últimos
anos, a sua concretização tem, numa ótica de economia mais global, um atraso de décadas
que levou a que em muitos casos, os agricultores se tenham infraestruturado e equipado de
modo a que autonomamente pudessem ter alguma capacidade instalada de regadio dispondo pois, em diversos casos de recursos hídricos próprios associados e investimentos
importantes. Este aspeto pode também contribuir, de modo significativo, para a diminuição
do pedido de água ao EFMA - que, em algumas situações, poderá assumir essencialmente
um papel de complementaridade dos recursos hídricos próprios da exploração.
18

Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico
de São Bento e respetivo Bloco de Rega
Relatório. Volume 1 - Peças Escritas
Tomo 1 – Capítulos Introdutórios

Merece ainda referência o facto de que habitualmente a adesão dos agricultores ao regadio
ser gradual correspondendo-lhe um período relativamente longo, da ordem dos 10 anos sendo que nos primeiros anos a percentagem de adesão é frequentemente moderada, o
que implica uma redução efetiva do pedido de água nos primeiros anos.
Deve ainda enfatizar-se que todos aos avanços metodológicos, processuais e tecnológicos
das técnicas de rega são no sentido da otimização do uso da água, enquanto recurso
escasso, sendo pois perfeitamente plausível assumir que o avanço do conhecimento
implicará gradualmente a redução das necessidades de água através de práticas e
tecnologias mais expeditas e eficientes.
Tendo em consideração as origens de água superficial já existentes nestas áreas e a
ocupação cultural expectável, e ponderando sobretudo o necessário compromisso com a
evolução da eficiência e dos métodos de rega, assumiu-se que a dotação média por hectare
de área beneficiada, no horizonte de projeto, não ultrapasse cerca de 3000 m3/ha . Assim,
pode estimar-se que o volume necessário para servir estas áreas de rega seja da ordem de
grandeza de 300 hm3.
Considerações Ambientais
A implementação do EFMA reveste-se de especial complexidade, dada a amplitude do
território de intervenção - correlacionada, em grande medida, com a área prevista para
beneficiação hidroagrícola - a interconexão e multiplicidade das respetivas infraestruturas
hidráulicas e a tecnologia de ponta envolvida. Intervir num território com um conjunto de
infraestruturas de tão grande dimensão, é uma tarefa só possível se acompanhada de
cuidadas medidas que não comprometam a prazo a sua sustentabilidade.
Para a seleção das novas áreas apresentadas foi elemento base a definição espacial das
grandes condicionantes ambientais.
A visão integrada do Empreendimento não dispensa contudo uma análise ambiental mais
pormenorizada e parcelar das infraestruturas que compõem o sistema” – de que o presente
Estudo é um exemplo concreto.
Após serem analisados diversos aspetos relacionados com as afetações ambientais e
patrimoniais potenciais destes novas áreas de regadio na ZIA, o documento prossegue com
a definição de Áreas Limítrofes de Maior Potencial de Integração no EFMA.
Estas tratam-se, no contexto das “novas áreas passíveis de vir a ser regadas pelos recursos
mobilizados pelo Alqueva”, de “áreas com características privilegiadas, nomeadamente no
que concerne à altimetria, localização e dimensão da propriedade e, sobretudo, e de modo
determinante, de maior facilidade e viabilidade de ligação à rede primária do EFMA.
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As áreas em apreço apresentam, efetivamente, a possibilidade de serem beneficiadas
através de redes de ligação e distribuição com encargos de investimento e exploração muito
interessantes - podendo deste modo não só aumentar sensivelmente os impactes positivos
do empreendimento mas também torná-lo mais rentável do ponto de vista do benefício
hidroagrícola e portanto mais sustentável.
Nesta seleção foram igualmente tidos em consideração os inúmeros e reiterados pedidos
apresentados por diversas entidades e por associações de agricultores, onde demonstraram
bem a urgência e o grande interesse na implementação do benefício destas áreas,
antecipando, desde já, uma adesão bastante superior à característica de novas
áreas de regadio”.
Deste modo, o documento (EDIA, 2013), prossegue com uma análise a um conjunto de
áreas previamente identificadas (“novas áreas passíveis de vir a ser regadas pelos recursos
mobilizados pelo Alqueva”), procurando pormenorizar as opções seguidas. No contexto do
presente EIA importa destacar o seguinte:
“ Área nº3 - Ardila (Vila Nova de São Bento)
Ligação ao EFMA - Esta área limítrofe será beneficiada através da estação elevatória
situada a jusante da Barragem da Laje - Estação Elevatória da Laje, utilizando a rede de
rega já instalada com capacidade - desenvolvendo-se a partir desse ponto uma rede de
distribuição para beneficiar as áreas onde a cota piezométrica da rede seja suficiente para
vencer o desnível altimétrico
Área selecionada - Relativamente às áreas com vocação para regadio identificadas no ponto
2, fez-se uma primeira seleção que teve sobretudo em conta a cota piezométrica o
desenvolvimento da rede de distribuição e a dimensão da propriedade.”
Como resultado desta abordagem, a área potencial inicialmente identificada (15 000 ha)
passou a corresponder a cerca de 4 200 ha. Foi esta área que então baseou o
desenvolvimento do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo
Bloco de Rega, objeto deste EIA.
O documento da EDIA (2013) apresenta uma sistematização final, sob a forma de
Considerações Finais, que se reproduz seguidamente:
“Dos estudos efetuados, podem, no essencial, tecer-se as seguintes considerações finais:
1- Vêm-se registando cada vez mais pedidos de diversas entidades e associações de
agricultores, solicitando serem beneficiados pelo Empreendimento, em áreas limítrofes ou
próximas das manchas já infraestruturadas, em alguns dos casos já tendo mesmo alguma
atividade de regadio, ainda que precário.
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2- Há um conjunto de áreas na zona de influência do EFMA e em zonas relativamente
próximas do Empreendimento, com vocação para o regadio, interessando uma área de
cerca de cem mil hectares - que foram objeto de validação ambiental preliminar e
envolvendo necessidades hídricas que, numa postura de compromisso ambiental e de
otimização de eficiência hidráulica e energética, se pode estimar em cerca de trezentos
milhões de metros cúbicos em ano médio.
3- Os estudos efetuados permitem delimitar, dentro destas áreas com vocação para o
regadio, uma parte destas que está particularmente bem habilitada a ser beneficiada a curto
prazo, a partir das infraestruturas do EFMA, com encargos de investimento e de exploração
muito interessantes e com expectativa de adesão muito rápida.
4- Estes estudos que envolveram já algum desenvolvimento nos domínios ambiental e no
pré-dimensionamento das redes de ligação ao EFMA e de distribuição junto dos
beneficiários, permitem indicar que, globalmente, se terá uma área com cerca de cinquenta
mil hectares , devidamente habilitada a ser integrada de modo expedito na infraestruturação
de beneficiação hidroagrícola do EFMA e num contexto devidamente regrado do ponto de
vista ambiental”.
O Projeto de Execução do Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco de Rega
insere-se, portanto, nesta lógica de expansão do regadio para a zona envolvente do EFMA.
3.3

ANTECEDENTES

No âmbito dos estudos prévios desenvolvidos para a ampliação da área beneficiada pelo
EFMA, onde se insere geograficamente o Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo bloco
de rega, foi realizada uma Avaliação Ambiental Estratégica (AEE). Esta, designada por
“Avaliação Ambiental Estratégica dos novos investimentos EFMA relativos à Rede
Secundária de Rega, no âmbito do INALENTEJO” (IST, 2013) constitui-se como um
documento relevante na decisão de execução do presente projeto. Em seguida apresentamse as considerações mais significativas do referido documento.
Fatores críticos de decisão
A AAE realizada apresenta os seguintes cinco fatores críticos de decisão (IST, 2013):
– “Água e recursos hídricos, nomeadamente, a qualidade e quantidade (incluindo
secas) dos recursos hídricos.
– Solos, a salinização, alcalinização, saturação hídrica e erosão dos solos.
– Biodiversidade e serviços dos ecossistemas, nomeadamente, a biodiversidade,
a conservação da natureza e a manutenção de serviços de ecossistemas.
– Património arquitetónico, arqueológico e etnográfico.
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– Desenvolvimento humano, nomeadamente, a criação e dinamização de emprego
e diversificação da economia agrícola”
Cenários estudados
A AAE (IST, 2013) procede a uma avaliação que é “feita comparando os efeitos das nove
operações com a situação hipotética em que estas não seriam construídas. Para a avaliação
foram definidos três cenários:
Cenário 1: evolução da situação sem projetos onde existe a manutenção das atividades
agrícolas existentes e, com o tempo, devido a fatores económicos, alterações climáticas,
desertificação dos solos, entre outros, existirá uma perda de competitividade das culturas
em sequeiro. Deste modo ocorrerá um abandono da atividade agrícola ou a conversão dos
terrenos agrícolas em sequeiro para pastagens naturais e prados anuais.
Cenário 2: Dada a potencial redução de competitividade de culturas em sequeiro, pode
ocorrer um aumento do regadio privado, levando à proliferação de novas origens de água
(incluindo a captação de água nas albufeiras do EFMA já construídas ou novas captações
subterrâneas, mediante autorização), e portanto, ocorrerá um cenário mais desordenado do
que o cenário com projeto, mas com um aumento da produção em regadio.
Cenário 3: cenário correspondente à evolução com projeto.”
Conclusões da AAE
O Relatório Final da AAE (IST, 2013) prossegue com os seguintes considerações:
“No que respeita ao fator de avaliação correspondente à água e recursos hídricos, a
situação com projeto, pela disponibilização das águas das albufeiras a uma área maior que
apenas os terrenos circundantes destas (que seria o caso do cenário 2), permitirá que uma
maior área beneficie deste aumento de água disponível e a consequente redução do
consumo de águas subterrâneas (que aumentaria no cenário 2). Como impactes negativos,
a implementação dos projetos trará, inevitavelmente, um aumento do consumo de água para
rega em termos absolutos devido ao aumento da produção agrícola. A promoção (quer nos
Estudos de Impacte Ambiental - EIA, quer nas Declarações de Impacte Ambiental - DIA dos
vários projetos) de sistemas de rega gota-a-gota e com “faixas”2 permitirá que cerca de 73%
dos terrenos utilizarão os sistemas de rega mais eficientes disponíveis, o que, não seria
garantido com o cenário 2. O controlo, por parte das autoridades, dos volumes captados e
utilizados e da qualidade de água também será maior na situação com projeto.

2

Rega semelhante à rega gota-a-gota, efetuada com uma mangueira, geralmente de polietileno, perfurada, colocada no chão
perto da base das plantas.
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A nível da qualidade da água superficial, será de esperar que esta seja mais degradada no
cenário com projeto do que no cenário 1, no entanto, para áreas regadas equivalentes, esta
será melhor do que no cenário 2 uma vez que na situação com projeto são impostas já
várias medidas que permitem a redução da carga poluente, como o uso eficiente da água,
redes de drenagem, entre outros. No que respeita às águas subterrâneas, a carga poluente
nos aquíferos será maior na situação com projeto uma vez que o cenário 1 considera uma
redução gradual da atividade agrícola, e desta forma, reduzindo a carga poluente associada
a este cenário.
No que respeita ao fator de avaliação correspondente aos solos, a irrigação pode vir a
permitir um aumento de matéria orgânica no solo, e portanto, uma redução da
desertificação, embora dependendo de como esta seja feita. Assim, tanto o cenário 2 como
a evolução com projeto se apresentam como potencialmente mais favoráveis do que a
evolução sem projeto no cenário 1. A vantagem do cenário 3 face ao cenário 2 reside no
facto de se implementarem sistemas de drenagem e se sugerirem diversas medidas
(presentes nos EIA e nas DIA) referentes ao tipo de rega e uso de fertilizantes e pesticidas
que irão permitir minimizar estes riscos de degradação dos solos.
A questão da qualidade da água usada para rega está também ela ligada à
salinização/alcalinização dos solos. Ressalva-se ainda importância de garantir que a água
de rega seja de boa qualidade (que não acontece em todos os casos). Ressalva-se também
a necessidade de considerar formas adicionais de aumentar e conservar a matéria orgânica
no solo por forma a potenciar um impacte já ele positivo dos projetos.
No que respeita ao fator de avaliação correspondente à biodiversidade e serviços dos
ecossistemas, a análise agregada às áreas abrangidas pelos nove blocos de rega que
constituirão a rede secundária permite observar um efeito cumulativo muito sério no que
respeita ao impacte negativo sobre a avifauna estepária, identificado em todos os EIA. De
acordo com os EIA este impacte será negativo, directo, de magnitude elevada, certo,
reversível, permanente (no caso da substituição de culturas anuais de sequeiro por olivais
de regadio) ou temporário (no caso da substituição por culturas anuais de regadio que
poderão intercalar com culturas anuais de sequeiro), imediato, não mitigável e significativo.
No que respeita ao fator de avaliação correspondente ao património, os EIA das referidas
operações concluem que apesar do valor patrimonial dos locais identificados com impacte
directo e indirecto, não existem motivos para inviabilizar as operações de rega, desde que
sejam cumpridas as medidas mitigadoras preconizadas nestes e nas DIA, bem como as
acções de divulgação do conhecimento gerado pelo acompanhamento arqueológico das
obras.
No que respeita ao fator de avaliação correspondente ao desenvolvimento humano, a
manterem-se os cenários previstos para a evolução dos usos de solo, a situação com
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projeto apresenta-se com uma resiliência maior ou igual à situação sem projeto, sendo por
isso preferível. É importante salientar que estas conclusões se baseiam em cenários sobre
as escolhas dos agricultores no que respeita aos usos de solo. Há a necessidade de garantir
que os blocos de rega não irão contribuir para uma especialização excessiva da agricultura
na região, nomeadamente no olival. A manterem-se os cenários previstos para a evolução
dos usos de solo, a situação com projeto apresenta ainda alguma geração de emprego face
à situação sem projeto, onde se projeta um decréscimo de emprego total na agricultura (por
via da extensificação e do abandono)”.
Medidas adicionais propostas na AAE
O Relatório Final da AAE (IST, 2013) refere que são “propostas medidas adicionais
(incluindo monitorização) em todos os fatores ambientais, quer para potenciar os impactes
positivos, quer para minimizar os impactes negativos, incluindo indicações para uma melhor
gestão para a adaptação às alterações climáticas por forma a melhor gerir os riscos
inerentes às alterações e variabilidade climáticas, objetivo este presente no INALENTEJO.
É ainda de referir que, ao adotarem-se as medidas propostas, incluindo a componente de
gestão adaptativa, irá permitir uma melhor adaptação às alterações climáticas, bem como o
reforço da importância da dimensão supramunicipal e da natureza integrada das
intervenções, contribuindo assim para as recomendações efetuadas em sede de Avaliação
Intercalar do INALENTEJO”.
As referidas “medidas adicionais” são abaixo sistematizadas, por fator analisado (IST, 2013):
Água e recursos hídricos:
No Regulamento de Regantes deveriam ser incluídas:
•

A utilização de rega com “faixa” em culturas anuais semeadas em linha;

•

Considerações no que respeita os períodos de rega diários, por forma a evitar os
períodos de máxima evaporação, mas também, o encharcamento dos terrenos;

•

A implementação/parceria com projetos piloto relacionados com sistemas de apoio à
gestão (das quantidades) de rega;

•

A especificação e publicitação da ordem de mérito dentro das culturas agrícolas
abrangidas pelo EFMA em situações de escassez de água. Esta especificação
permitiria aos agricultores incluírem este fator de risco na escolha das culturas
agrícolas a irrigar e estabeleceria um padrão transparente para aplicar em diversas
situações de escassez de água. Entre os critérios para privilegiar determinadas
culturas agrícolas poderia estar a sua permanência (privilegiando-se as culturas
permanentes, mais difíceis de repor o potencial produtivo, face às anuais), a dotação
de água por hectare (privilegiando-se as de menor consumo), a fase do ciclo de
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produção (privilegiando-se as culturas agrícolas que ainda vão entrar em produção
face aquelas que já concluíram a produção do ano);
•

A taxação incremental da água (i.e., em escalões de consumo de água) para cada
cultura, tendo em conta as necessidades das culturas agrícolas - penalizando desta
forma usos excessivos de água e tecnologias menos eficientes de rega para cada
cultura;

•

A obrigatoriedade de algumas boas práticas agrícolas com vista à manutenção da
cobertura do solo, ao aumento de matéria orgânica e à redução da
evapotranspiração e da retenção de água, bem como outros objectivos como a
manutenção de diversidade de culturas agrícolas ou premiação de culturas que
promovam mais emprego. Por exemplo: obrigatoriedade de enrelvamento das
entrelinhas em culturas permanentes; o incentivo à sementeira directa em culturas
anuais;

A criação de um serviço de extensão e aconselhamento técnico aos agricultores sobre as
melhores tecnologias de rega e de outras práticas ambientais aplicáveis (fertirega,
enrelvamento entrelinha, agricultura biológica, etc.) a cada cultura teria também uma
contribuição positiva para a adoção e vulgarização das melhores práticas na área de
influência do EFMA, em particular para os agricultores com menor acesso a informação e
formação.
Entende-se como essencial que a estrutura tarifária da água a aplicar aos beneficiários das
nove operações da rede de rega cubra os custos de exploração destas operações”.
Solos:
“Por forma a potenciar a matéria orgânica nos solos, deverá promover-se:
•

a sementeira directa, que tem benefícios ambientais reconhecidos na conservação
do solo (Carvalho, 2003),

•

o uso de corretivos orgânicos, em substituição dos corretivos minerais, sempre que
possível. Podem privilegiar-se os resíduos de produção local (agro-indústrias, lamas
de tratamento urbano, lamas de limpeza de barragens), sempre que estes possuam
qualidade suficiente e não sejam, eles próprios, novas fontes de contaminação”.

(…) a EDIA deve apresentar um plano de monitorização da sodicidade/alcalinização à
semelhança do que já definido para a salinidade nos vários EIA das operações da rede de
rega”.
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Biodiversidade e serviços dos ecossistemas:
São tecidas diversas considerações que não se ajustam geograficamente à área agora em
estudo, por incidirem especificamente sobre a ZPE de Castro Verde, SIC Guadiana, SIC
Moura/Barrancos e da IBA Mourão, Moura e Barrancos.
Mais enquadráveis no âmbito do presente EIA serão as seguintes considerações:
“O acompanhamento das operações de construção e exploração dos blocos de rega por
uma equipa de biólogos com competências para a identificação das áreas e períodos
importantes para a reprodução das espécies de fauna existentes é uma das medidas
potenciadoras de impactes positivos. Este acompanhamento também poderá possibilitar a
identificação de exemplares de espécies de flora classificada (como Linaria ricardoi) e a
aplicação imediata de medidas cautelares. Tal acompanhamento deve portanto integrar
todos os Sistemas de Gestão Ambiental que venham a ser desenvolvidos, à semelhança do
que já ocorreu anteriormente.
Para o caso concreto da Linaria ricardoi, será importante implementar medidas específicas
para a sua conservação. Nesse âmbito é recomendável a implementação das medidas que
constam do Plano Estratégico de Criação de Condições para a Salvaguarda de Linaria
ricardoi, particularmente aquelas que visam a manutenção das actuais áreas de habitat
favorável (e que devem incluir a exclusão de parcelas quando necessário e respectiva
gestão para a conservação), a definição de áreas de relevância para a espécie e ainda as
medidas que visam efectivar a protecção legal da espécie.
A aplicação de boas práticas agrícolas, que permitam a redução do uso ou o uso mais
eficiente de fitofármacos e adubos, prevenindo esta medida impactes negativos de maior
efeito na flora e fauna, é também fundamental.
A recuperação da vegetação ripícola já existente mas que se encontra em mau estado pode
potenciar os efeitos positivos que poderão advir da disponibilidade hídrica acrescida e
contribuir positivamente para a qualidade da água. Neste sentido é importante continuar
com a implementação do princípio de mitigação dos projectos de drenagem da EDIA,
nomeadamente através de projectos de reabilitação da estrutura ripária das linhas de água
como os que já foram executados anteriormente.
Finalmente, é fundamental proceder atempadamente à implementação de uma
monitorização global para todo o EFMA, dirigida particularmente à ictiofauna e avifauna,
conforme as recomendações previstas nos EIA. A qualidade e eficácia deste esforço de
monitorização deverá ser permanentemente avaliado pelas entidades responsáveis (e.g.
EDIA, ICNF e APA)”.
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Património:
“Os EIA das referidas operações concluem que apesar do valor patrimonial dos locais
identificados com impacte directo e indirecto, não existem motivos para inviabilizar as
operações de rega, desde que sejam cumpridas as medidas mitigadoras preconizadas
nestes e nas DIA. A realização dos EIA e dos projetos permitiu a identificação de várias
ocorrências arqueológicas não previamente identificadas, e que sem a realização dos
respetivos estudos e obras, estes não iriam, para já, ser identificados. Este fator é um
contributo positivo a nível de conhecimento gerado.
A EDIA tem já efetuado diversas atividades de promoção do conhecimento local gerado e
disponibilização de informação. A presente AAE não pode deixar de reforçar a importância
destas atividades, recomendando que estas sejam continuadas”.
Desenvolvimento humano:
“Há a necessidade de garantir que os blocos de rega não irão contribuir para uma
especialização excessiva da agricultura na região, nomeadamente no olival intensivo e
garantir a manutenção de algumas áreas de sequeiro. Estas áreas poderiam ser
conseguidas através da tarifa da água. (…)
Por forma a promover o princípio da transparência e acesso a informação, deverão ser
recolhidas (numa frequência anual) por parte da EDIA (recorrendo a fontes de informação
da administração) e divulgadas sempre que solicitado, informação dos aderentes referentes
ao número de UTA geradas por ano, e para cada UTA gerada:
•

o período de empregabilidade (duração do emprego, em meses),

•

o género do/a trabalhador(a)

•

salário do/a trabalhador(a)

Deve proceder-se a uma consulta com stakeholders locais para definir o que se entende por
qualidade de emprego e definir indicadores de monitorização desta, integrando estes
indicadores na monitorização acima descrita”.
No Tomo 3 – Avaliação de Impactes, do presente Volume 1 do EIA será apresentada a
ponderação do efeito Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco de Rega face à
AAE desenvolvida.
3.4

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

No decurso da elaboração do Projeto de Execução do Circuito Hidráulico de São Bento e
respetivo Bloco de Rega foram tomadas opções de projeto, designadamente fruto da
viabilidade técnica e financeira, bem como das interferências entretanto detetadas com
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valores ambientais identificados no âmbito dos trabalhos do presente EIA, desenvolvido em
simultâneo com o Projeto de Execução.
Efetivamente, a realização em paralelo dos trabalhos do EIA e do Projeto, pelas mesmas
equipas, acrescenta a clara mais-valia de ser possível evitar impactes negativos, através
do estudo de alterações a elementos de Projeto que compatibilizem as necessidades do
ponto de vista da Engenharia com a minimização dos efeitos negativos do Projeto no meio
em que se insere.
Assim, apesar de não ter sido possível evitar na totalidade os impactes negativos gerados
pelo Projeto, conseguiram-se otimizações de projeto que permitiram amenizar as suas
consequências, quer ao nível do Património Natural, quer ao nível do Património HistóricoCultural, o que constitui, inequivocamente, um exemplo de boa prática na abordagem da
gestão dos impactes negativos de determinado projeto.
As alterações introduzidas no Projeto de Execução, durante a sua elaboração, resultantes
de trabalhos de prospeção, prenderam-se essencialmente com aspetos arqueológicos,
traduzindo-se em alterações do local do reservatório e no traçado de infraestruturas lineares
(i. e. condutas da Rede de Rega). Desta forma, foram, em concreto, tomadas as seguintes
decisões:
– Alterado o traçado da conduta C2-2, de forma a evitar a intersecção com património
arqueológico.
– Alterado o local do reservatório, de forma a evitar a intersecção com património
arqueológico.
No que respeita à preservação do património natural - fator biodiversidade - deve salientarse os seguintes aspetos significativos:
– a participação dos técnicos de ecologia na definição final dos traçados das condutas
que atravessam áreas com habitat montado de modo a minimizar o abate de
quercíneas;
– a exclusão de áreas com habitat montado do bloco de rega de Ficalho, trabalho
efetuado de modo conjunto entre a equipa de projeto e do EIA – após
reconhecimento de campo realizado pelos técnicos de flora e habitats.
– a identificação de uma área com ocorrência efetiva de Linaria ricardoi (27 ha) que foi
excluída da área a beneficiar pelo empreendimento agrícola.
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3.5
3.5.1

JUSTIFICAÇÃO E OBJETIVOS DO PROJETO
Justificação

Os desígnios nacionais em matéria de desenvolvimento agrícola ambientalmente
sustentável, listados em diversos ocumentos e devidamente alinhados com as definições
europeias, assentam maioritariamente e a título exemplificativo, nos seguintes pilares:
– Adaptação às alterações climáticas;
– Redução das emissões de GEE;
– Aumento da eficiência no uso da água e de outros fatores de produção relevantes.
Na estratégia nacional é também citado em diferentes fóruns, como imperativo ambiental,
que a água é um recurso limitado que é necessário proteger, conservar e gerir para garantir
a sustentabilidade dos ecossistemas e dos serviços que estes proporcionam e de outros
recursos intrinsecamente associados, sendo fundamental o aumento das disponibilidades e
das reservas de água no País.
O EFMA, ao longo das últimas décadas, tem sido um instrumento de grande valia e um
contributo não desprezável para o alcançar das metas definidas para estas temáticas.
Numa avaliação ambiental macro é consensual que, num contexto de aumento de
suscetibilidade à desertificação física e humana, de vulnerabilidade às alterações climáticas
e de promoção da sustentabilidade ambiental, a agricultura é um sector fundamental.
Sendo o regadio em Portugal um setor estruturante para o desenvolvimento agrícola
nacional e regional – conforme definido pelo Programa da especialidade - a estratégia atual
tende para a criação de condições para a sua sustentabilidade, diminuindo as suas pegadas
ecológicas, nomeadamente hídrica e energética e criando condições para a viabilidade das
suas explorações agrícolas.
A manutenção de regadios sustentáveis, intenção demonstrada em alguns dos documentos
de base, criará condições para o estabelecimento de uma “Barreira Verde” a qual tenderá a
inverter as condições de desertificação humana e física, induzidas, em larga medida, pelas
alterações climáticas num país, predominantemente, com características mediterrânicas.
Os investimentos em infraestruturas de rega têm contribuído para melhorar a capacidade de
armazenamento e distribuição de água, assim como para a promoção e utilização de
tecnologias de rega mais eficientes (uso eficiente da água), preservação dos recursos
hídricos subterrâneos, manutenção dos ecossistemas ribeirinhos e das respetivas funções
ambientais, moderação climática, conservação do solo e para uma maior resiliência aos
incêndios florestais, o que contribui para o reforço da competitividade das explorações
agrícolas e das empresas agroalimentares.
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É relevante salientar que algumas das condições definidas no Programa de
Desenvolvimento Rural, nomeadamente as relativas às atividades propostas para
financiamento comunitário para o setor agrícola, aproximam-se de alguns dos objetivos
preconizados na Lei da Água.
A Estratégia para o Regadio Público 2014-2020 (ERP) (DGADR, 2014) define cinco eixos
principais a que deve obedecer o planeamento e a implementação de uma estratégia
adequada para gerir o regadio:
– A sustentabilidade dos recursos solo e água;
– A eficiência energética;
– A rentabilização dos investimentos;
– O respeito pelos valores ambientais;
– O envolvimento e participação dos interessados;
– O enquadramento nos princípios genéricos da Programação do PDR 2020.
Alguns dos objetivos definidos são os seguintes (DGADR, 2014):
– Contribuir para o aumento da disponibilização de água, para fazer face à
irregularidade de distribuição pluviométrica intra e inter anual existente no
Continente, nomeadamente através da promoção do regadio eficiente, de forma a
reduzir a vulnerabilidade dos sistemas de produção às alterações climáticas,
minimizar os riscos de escassez hídrica e melhorar as condições ambientais dos
meios hídricos;
– Melhorar a eficiência e a gestão das infraestruturas hidroagrícolas existentes,
prioritariamente a sua modernização, no sentido de:
i. reforçar as condições de segurança das barragens;
ii. incrementar a eficiência na gestão da água;
iii. aumentar a eficiência energética dos sistemas de elevação e distribuição de
água.
– No âmbito dos aproveitamentos hidroagrícolas, melhorar as infraestruturas viárias e
de eletrificação, entre outras, e proceder à reorganização da propriedade e das
explorações, numa ótica de infraestruturação integral das áreas beneficiadas;
– Contribuir para a ecoeficiência e redução da poluição, através do apoio à
requalificação ambiental;
– Contribuir para o aumento da competitividade das explorações, propiciando novas
opções culturais de maior valor acrescentado, e para a diversificação de atividades
em meio rural.
O EFMA nos novos projetos de regadio reafirma o princípio da integração de áreas mais
vocacionadas para o regadio, não descurando o facto de não carecerem da criação de
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novas origens de água e de, pelo contrário serem de fácil integração no EFMA já
infraestruturado, partilhando, entre outras, pelo menos três das seguintes cinco
características:
– Apresentarem solos adequados;
– Ter já atividade agrícola significativa;
– Possuírem regadio imperfeito ou forte apetência para regadio, ou seja, onde não é
ainda possível realizar um regadio tecnicamente sustentável, essencialmente, por
escassez de água disponível de forma economicamente viável;
– Efetuarem a utilização de recursos hidrológicos subterrâneos para apoio à atividade
agrícola;
– Onde existem empresários agrícolas que manifestaram já o seu interesse,
reiteradamente, na ligação das suas explorações agrícolas à rede primária do
EFMA.
Estas áreas são, pelo contexto acima sistematizado, especialmente vocacionadas para
serem associadas a áreas de rega/perímetros hidroagrícolas já existentes, ou, no limite, dar
origem à criação de novas áreas de rega/perímetros, com todas as vantagens inerentes à
constituição de perímetros hidroagrícolas.
Desta infraestruturação/agregação decorrem, para além dos benefícios inerentes ao
regadio, significativas mais-valias, dada a regulamentação mais restritiva quanto à exigência
de práticas agrícolas ambientalmente sustentáveis e ao uso de água planeado e aferido,
salvaguardando-se, assim:
– os recursos hídricos, superficiais e, sobretudo, os subterrâneos de bem maior
suscetibilidade, com a consequente minimização da atual sobre-exploração dos
recursos hidrogeológicos;
– a proteção/conservação do solo aumentando o teor de água no solo e, por
inerência, na atmosfera;
– a criação de uma barreira verde, associada designadamente às culturas
permanentes como o olival, a vinha e outras frutícolas.
Garante-se desta forma a perenidade dos elementos de suporte de uma agricultura de
regadio sustentável.
Acresce que estes novos circuitos hidráulicos integram reservatórios intermédios e de
extremidade, de localização estratégica que, para além do benefício hidroagrícola podem
ser uma importante mais-valia enquanto origens de água para defesa/segurança
relativamente a fogos e incêndios florestais, aumentando também a resiliência e a fiabilidade
dos sistemas de abastecimento público face a situações extremas.
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Face ao exposto, é por demais evidente que os novos projetos do EFMA, onde o Circuito
Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco de Rega se integra, têm na sua génese alguns
dos princípios estratégicos nacionais, uma vez que todos estes efeitos/consequências
decorrem diretamente da concretização dos circuitos hidráulicos principais previstos na
infraestruturação associada às novas áreas do EFMA e estão, como se constata,
diretamente associados às medidas de maior eficácia que se vêm sinalizando para a
proteção e adaptação às novas realidades ambientais.
Assim sendo, podem e devem ser assumidos num contexto bem mais lato e abrangente do
que exclusivamente o benefício hidroagrícola, aliás na linha do que sempre foi o conceito
primeiro do EFMA de se constituir como um grande Empreendimento de Fins Múltiplos e
numa lógica de desenvolvimento sustentado da Região.
Face ao exposto considera-se que se encontra justificada a necessidade do projeto,
porquanto o Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco de Rega integra o conjunto
das novas áreas a beneficiar, as quais dão continuidade à estratégia de desenvolvimento
rural assumida para o EFMA, quer pela entidade promotora, quer pelo Estado e entidades
de tutela, conforme documentos estratégicos nacionais.
Por outro lado, é de referir que têm sido inúmeros e reiterados os pedidos rececionados pela
EDIA para fornecimento de água na envolvente do EFMA. As solicitações surgem para
parcelas já regadas com recurso a captações privadas, mas também para
zonas não regadas.
No caso da área abrangida pelo Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco de Rega
as áreas já instaladas com regadio são reduzidas, facto que se prende com a insuficiência
das reservas de água disponíveis e que tem originado várias solicitações para
abastecimento. Destaque deve ser dado à inserção do sub-bloco de Ficalho, na envolvente
de Vila Verde de Ficalho, pela relevância socioeconómica da integração de uma população
que não possui grandes incentivos de fixação numa zona tão remota do país. A
manifestação do interesse de serem beneficiados pelo EFMA foi manifestado de forma
muito veemente nas sessões públicas efetuadas durante o desenvolvimento do projeto
pelos técnicos da EDIA e da equipa do projeto e EIA.
Apreciando o potencial latente desta e outras áreas contíguas aos perímetros já
beneficiados, enquanto impulso adicional para a economia regional, bem como a pretensão
inequívoca dos agentes rurais em contribuir para esse objetivo, estão reunidas as condições
para se concretizar um benefício mais alargado da componente de regadio do EFMA, de
modo integrado e sustentado – estratégia conforme com o já exposto nos pontos anteriores.
A beneficiação hidroagrícola pretendida será por isso concretizável exclusivamente pela
rentabilização dos recursos hídricos atualmente afetos ao EFMA (por via do Contrato de
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Concessão em vigor), não sendo necessário para o efeito recorrer a novas origens de água,
o que obvia novos impactes neste âmbito.
3.5.2

Objetivos

O presente projeto, em fase de Projeto de Execução, tem como objetivo o benefício
hidroagrícola dos terrenos constituintes do Bloco de São Bento nele incluído.
Assim, do Circuito Hidráulico constam as infraestruturas de transporte de água e
armazenamento, constituindo a sua Rede Principal, bem como as infraestruturas de
distribuição de água, que compõem a Rede de Rega do Projeto.
O Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco de Rega, para além de, no que diz
respeito às infraestruturas primárias, fazer parte integrante da Rede Principal do Subsistema
de Ardila, materializa o regadio de 4 232 ha desse mesmo Subsistema, organizado em dois
sub-blocos – São Bento e Ficalho.
O EFMA, onde se integra o projeto em estudo, é um empreendimento de fins múltiplos de
âmbito nacional que na sua configuração atual visa um conjunto de objetivos,
designadamente:
– O fornecimento dos volumes de água necessários à concretização da rega prevista
no Plano de Rega do Alentejo;
– A produção de energia;
– O abastecimento das populações e indústria localizadas no interior da sua área de
influência.
Assim, a implementação deste projeto, tem como objetivo principal a concretização da
beneficiação com regadio de 4 232 ha de terrenos com boa capacidade para uso agrícola e
avaliados como “novas áreas passíveis de vir a ser regadas pelos recursos mobilizados pelo
Alqueva”.
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4

LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO

4.1

ENQUADRAMENTO REGIONAL E LOCAL

Do ponto de vista administrativo, o Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco de
Rega distribui-se pelo concelho de Serpa, nomeadamente na União de freguesias de Serpa
(Salvador e Santa Maria), União de freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo e
ainda na freguesia de Vila Verde de Ficalho, de acordo com a Figura 4.1.

Figura 4.1 – Divisão administrativa do concelho de Serpa

Neste contexto, a área de projeto pertence à Região do Alentejo (NUT II) e à sub-região do
Baixo Alentejo (NUTIII), tal como indicado no quadro seguinte.
NUT I

NUT II

NUT III

Distrito

Concelho

Freguesias
União de freguesias de Serpa
(Salvador e Santa Maria);

Portugal
Continental

Região
Alentejo

Sub-região
Baixo Alentejo

Beja

Serpa

União das freguesias de Vila
Nova de São Bento e Vale de
Vargo
Vila Verde de Ficalho
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O Concelho de Serpa encontra-se delimitado geograficamente por Vidigueira e Moura a
norte, a sul por Mértola, a Oeste por Beja, e a este pela fronteira com Espanha.
Tem uma área de 1106,5 km2 com 15 623 habitantes repartidos pelas cinco freguesias –
Brinches, Pias, União de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), União de freguesias
de Vila Nova de São Bento e Vale do Vargo, Vila Verde de Ficalho - de acordo com os
censos de 2011 (INE,2012). A freguesia de Brinches tem uma área aproximada de 92,27
km², correspondendo a cerca de 8,3% da área do concelho, e 1 039 habitantes (2011),
enquanto Vila Verde de Ficalho, ocupa 105,03 km² (9,52%) de área e tem 1 459 habitantes,
Pias têm 163,68 km² de área e 2 852 habitantes. A União de Freguesias de Serpa ocupa
40.05% de área, totalizando 443,15 km², e inclui 6 233 habitantes, por fim a União de
freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale do Vargo compreende 299,61 km² e 4 040
habitantes.
Este Projeto pertence ao Subsistema de Ardila e está totalmente incluído na bacia
hidrográfica do rio Guadiana. O enquadramento regional do projeto à escala 1:25 000 pode
ser observado no Desenho 01 constante no Volume 2 – Peças Desenhadas.
A área de estudo considerada foi de 7 012 ha, a qual inclui os 4 232 ha de área beneficiada
acrescida de uma faixa de 200 m na envolvente.
4.2

ÁREAS SENSÍVEIS

Nos termos da alínea a) do Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro
(alterado pelos Decretos-Leis n.º 47/2014, de 24 de março, e 179/2015, de 27 de Agosto e
pela Lei nº 37/2017, e, finalmente, pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de dezembro),
diploma legal que enquadra o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, são
consideradas áreas sensíveis:
– Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de
julho
– Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de
proteção especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de
abril [republicado pelo Decreto-Lei n.º 49/2015 de 24 de Fevereiro], no âmbito
das Diretivas n.ºs 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979, relativa à
conservação das aves selvagens, e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de
1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora
selvagens;
– Zonas de proteção dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação
definidas nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
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Após análise dos referidos elementos, verifica-se que a área em estudo não está integrada
na Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), não contém zonas de proteção de bens
imóveis classificados ou em vias de classificação, não está proposta para integração na
Rede Natura 2000, nem está sujeita a qualquer figura de ordenamento do território
específica para os aspetos de conservação da natureza, exceção das áreas classificadas
como Reserva Ecológica Nacional (REN), de acordo com o descrito no capítulo referente ao
Ordenamento do Território constante do Tomo 2.
4.3

PLANOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO EM VIGOR NA ÁREA DE ESTUDO

Os instrumentos de gestão e ordenamento do território em vigor identificados como mais
relevantes para a zona em estudo dividem-se em:
– Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT)
– Plano Diretor Municipal (PDM) de Serpa;
– Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas na Região Hidrográfica do
Guadiana (RH7).
No Tomo 2 do EIA (capítulo referente ao Ordenamento do Território) são pormenorizadas
as interferências do Projeto com os diversos instrumentos de gestão e ordenamento
do território.
4.4 CLASSES DE USOS, CONDICIONANTES, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES DE
UTILIDADE PÚBLICA
Neste ponto pretende-se identificar as condicionantes, as servidões e as restrições de
utilidade pública que ocorrem na área do projeto, e que, de alguma forma, podem atuar
como fatores impeditivos à sua execução.
Para proceder à enumeração das condicionantes recorreu-se às Plantas de Condicionantes
e aos Regulamentos do Plano Diretor Municipal de Serpa.
A caracterização das principais condicionantes presentes na área de intervenção do projeto,
as restrições que lhes estão diretamente associadas, assim como a legislação que as
regulamenta, são referidas de forma pormenorizada no capítulo da Caracterização da
Situação de Referência relativo ao fator Ordenamento do Território.
4.5 EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS
AFETADOS

RELEVANTES POTENCIALMENTE

No que respeita aos equipamentos e infraestruturas relevantes potencialmente afetados,
deverão ser consideradas as seguintes afetações:
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– Estrada Nacional EN392 que será intersectada por uma conduta da rede de rega na
proximidade de Vila Nova São Bento;
– Itinerário Principal IP8/ EN260, que será intersectado em dois locais por condutas
da rede de rega na proximidade de Vila Nova São Bento;
– Alguns troços de estradas municipais e caminhos agrícolas na área de estudo, que
serão intersectados por condutas da rede de rega.
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5

DESCRIÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE SÃO BENTO

5.1

DESCRIÇÃO GERAL DA ÁREA BENEFICIADA

O circuito hidráulico de São Bento tem início na albufeira da Laje. O bloco de rega será
abastecido a partir da EE da Laje, localizada a jusante da albufeira com o mesmo nome, que
será reforçada de modo a permitir a expansão da área de rega.
A bombagem será efetuada para um reservatório de regularização (reservatório de São
Bento) localizado junto à EN392, perto dos reservatórios para abastecimento de água
potável, a cerca de 9,0 km da estação elevatória da Laje, com NPA à cota 254,00 e o NmE à
cota 250,00, cotas ainda compatíveis com a altura de elevação dos grupos eletrobomba do
patamar 1 da referida estação elevatória.
A área de rega, com um total de 4 232 ha divide-se em dois sub-blocos de rega:
– Sub-bloco de São Bento, com uma área de 3 669 ha;
– Sub-bloco de Ficalho, com uma área de 563 ha.
O sub-bloco de São Bento desenvolve-se junto à povoação de São Bento até à povoação de
Vale de Vargo. O sub-bloco de Ficalho desenvolve-se a sudoeste da povoação da Ficalho.
O projeto divide-se nas seguintes obras principais:
– Adutor de São Bento.
– Reservatório de São Bento.
– Rede de rega.
5.2
5.2.1

INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
Barragem da Laje – origem de água

A origem de água do circuito hidráulico de São Bento é a barragem da Laje, já existente.
Esta barragem faz parte do circuito hidráulico Brinches-Enxoé, Desenho 1.
Localiza-se no Monte da Torre Velha, freguesia de Salvador no concelho de Serpa. Está
implantada na ribeira da Laje com uma bacia hidrográfica de 13,0 km 2. A albufeira tem o
NPA à cota 177,50 e o NmE à cota 170,00. Ocupa uma superfície inundada ao NPA de
0,67 km2 e tem uma capacidade útil de 3,37 hm3. A barragem, em aterro zonado, tem uma
altura máxima acima do leito de 21,5 m e um comprimento do coroamento de 475 m.
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Figura 5.1 - Vista da albufeira da Laje. (fonte: GoogleEarth-Pro).

Figura 5.2 - Vista da barragem da Laje e respetivo descarregador. (fonte: GoogleEarth-Pro).

5.2.2

Estação elevatória da Laje

A estação elevatória situa-se imediatamente a jusante da barragem da Laje numa
plataforma aproximadamente à cota 162,25 m. O edifício da estação alberga os
equipamentos que pressurizam as redes de rega dos Blocos Serpa-Pias 2 (Patamar 1),
atualmente com 2417,4 ha, e Serpa-Pias 3 (Patamar 2) com 1359,4 ha.
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Figura 5.3 – Estação Elevatória da Laje

Figura 5.4 - Vista da Estação Elevatória da Laje. (fonte: GoogleEarth-Pro).

A conduta geral de aspiração, com diâmetro DN 1500 mm constitui uma derivação à
conduta de tomada de água/ descarga de fundo da barragem da Laje. A jusante da caixa de
ligação entre a barragem e a rede primária de adução, a conduta segue enterrada até junto
do edifício da estação elevatória, onde entra num fosso exterior ao edifício. Neste troço a
conduta é telescópica, com diâmetros variáveis entre DN 1500 e DN 600.
As condutas individuais de aspiração de todos os grupos principais com diâmetros
DN 600 mm, e dos grupos auxiliares com diâmetros DN 350, saem perpendicularmente e ao
longo do desenvolvimento do coletor geral de aspiração, entrando posteriormente no edifício
da estação elevatória (nave dos grupos eletrobomba).
Na nave dos grupos eletrobomba estão instalados os grupos eletrobomba de disposição
vertical, os circuitos individuais de aspiração, respetivas válvulas de seccionamento, juntas e
ventosas, os circuitos individuais de compressão, respetivas válvulas de retenção e de
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seccionamento, juntas e ventosas, e os coletores gerais de compressão do Patamar 1 e do
Patamar 2.
No Patamar 1 (que pressuriza o Bloco de Serpa-Pias 2) foram instalados na 1ª fase três
grupos eletrobomba principais e um grupo auxiliar. Neste patamar de elevação poderão ser
instalados ainda mais dois grupos principais, encontrando-se já instalados os respetivos
circuitos individuais de aspiração e de compressão. O grupo auxiliar não trabalha em
simultâneo com os grupos eletrobomba principais.
No Patamar 2 (que pressuriza o Bloco de Serpa Pias 3) encontram-se já instalados dois
grupos eletrobomba principais e um grupo eletrobomba auxiliar. Existe disponível espaço
para instalação de mais um grupo eletrobomba principal, encontrando-se já instalados os
respetivos circuitos de aspiração e de compressão. Tal como no Patamar 1 o grupo auxiliar
não trabalha em simultâneo com os grupos eletrobombas principais.
As características dos grupos auxiliares e dos grupos principais já instalados na 1ª fase
apresentam-se nos Quadro 5.1 e Quadro 5.2.
Quadro 5.1 – Características dos grupos eletrobomba do Patamar 1
Motor
Designação

Bomba

Velocidade

Potência
(kW)

de Rotação (rpm)

Caudal
Nominal (l/s)

Altura de
Elevação (mca)

Eficiência
(%)

Grupo Auxiliar
(existe um grupo)

290

1485

200

95,0

87

Grupo Principal
(existem 3 grupos)

690

1491

528

89,3

88

Visto que o grupo auxiliar não funciona simultaneamente com os grupos principais, a atual
capacidade total de elevação do Patamar 1 é de 1584 l/s com uma altura manométrica total
da ordem de 89 mca.
Neste patamar poderão ser ainda instalados mais dois grupos eletrobomba principais. Caso
se instalem grupos iguais aos existentes, este patamar poderá passar a elevar um caudal
nominal total de 2640 l/s, sem grupo auxiliar.
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Quadro 5.2 – Características dos grupos eletrobomba do Patamar 2
Motor
Designação

Bomba

Velocidade

Potência
(kW)

de Rotação (rpm)

Caudal
Nominal (l/s)

Altura de
Elevação (mca)

Eficiência
(%)

Grupo Auxiliar
(existe um grupo)

290

1485

150

101,0

80

Grupo Principal
(existem 2 grupos)

785

1492

546

104,0

88

Constata-se que a atual capacidade total de elevação do Patamar 2 é 1092 l/s com uma
altura manométrica total de 104 mca.
Neste patamar poderá ainda ser instalado mais um grupo eletrobomba principal. Caso se
instale um grupo igual aos outros já instalados, a capacidade de elevação deste patamar
passará a ser de 1638 l/s, sem grupo auxiliar.
As condutas gerais de compressão saem da estação pelo topo Norte. Já no exterior do
edifício, cada uma das duas condutas possui derivações para o respetivo sistema de
filtração, constituído no Patamar 1 por três filtros de DN 700 mm, e por dois filtros DN 700
mm, no Patamar 2.
Refere-se que esta expansão já estava prevista no projeto original da EE da Laje. Nesta
fase foram projetados os grupos agora a instalar, não existem alterações na área ocupada
por esta estrutura hidráulica.
5.3

CONDUTA ELEVATÓRIA

Nesta solução de abastecimento, prevê-se a utilização de um troço de conduta, com 1,5 km,
DN1200, em betão armado com alma de aço, pertencente à atual rede de rega de
Serpa-Pias 2.
Esta conduta será integrada no futuro circuito elevatório para o reservatório São Bento.
5.4

INFRAESTRUTURAS A CONSTRUIR

5.4.1
5.4.1.1

Circuito hidráulico principal
Adutor – conduta elevatória

O adutor de São Bento irá beneficiar parte do atual sub-bloco de Serpa-Pias 2, cerca de
1335 ha, e os novos sub-blocos de São Bento e de Ficalho, Figura 5.5.
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Figura 5.5 – Circuito Hidráulico de São Bento e Infraestruturas do EFMA existentes

Pretende-se que o adutor seja reversível, ou seja que permita a rega a partir da estação
elevatória, mas que também seja possível, quando a estação elevatória esteja parada, regar
a partir do reservatório de regularização. Este aspeto é particularmente importante nos
meses de menor consumo, permitindo assim uma gestão energética mais eficiente da
estação elevatória, bombando preferencialmente nas horas de menor custo de energia.
Assim, o dimensionamento do adutor foi efetuado considerando dois cenários de
funcionamento: Cenário 1: Abastecimento a partir da estação elevatória; Cenário 2:
Abastecimento a partir do reservatório (estação elevatória parada).
O adutor tem um desenvolvimento total de 8,9 km dos quais 1,5 km já existentes, entre a
estação elevatória da Laje e o reservatório de São Bento. O troço a instalar, num
comprimento de 7,4 km tem as seguintes características:
– material ............................................................ tubagem de aço com juntas esféricas
– diâmetro nominal ........................................................................................ 1 400 mm
– comprimento ................................................................................................... 7,38 km
– caudal de dimensionamento .............................................................. 2,61 a 0,88 m³/s
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Este adutor inclui as derivações para as condutas C2.1 e C2.2 do bloco de Serpa-Pias 2 já
em funcionamento e ainda para o hidrante H21 deste bloco.
Serve ainda as condutas CA1 e CA2 do sub-bloco de São Bento que derivam diretamente
do novo adutor, beneficiando 1076 ha com 13 hidrantes.
5.4.1.2

Reservatório de São Bento

A conceção geral do Reservatório de São Bento foi determinada pelas condições
morfológicas, geológicas e geotécnicas da fundação, pela disponibilidade de materiais de
empréstimo e pelas necessidades de armazenamento.
Face à dimensão da obra, esta será do tipo aterro perimetral, construída por modelação do
terreno, e em aterro na sua totalidade, com geometria adaptada ao relevo natural.
Com os elementos de base existentes e para esta fase dos estudos, apresentam-se
seguidamente algumas das principais características do reservatório a construir:
– Largura do coroamento ..................................................................................... 4,0 m
– Altura máxima ................................................................................................... 6,4 m
– Altura mínima .................................................................................................... 5,4 m
– Inclinação dos taludes interiores .................................................................. 1(V):2(H)
– Inclinação dos taludes exteriores ................................................................. 1(V):2(H)
– Cota do coroamento ....................................................................................... 255,40
– Cota de pleno armazenamento (NPA) ............................................................. 254,00
– Cota do nível mínimo de exploração (Nme) .................................................... 250,00
– Perímetro total do reservatório medido pelo eixo do coroamento .................... 608 m
– Área planimétrica à cota do coroamento ................................................... 27 145 m2
– Volume útil do reservatório à cota de pleno armazenamento .................... 83 580 m3
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Figura 5.6 - Reservatório de São Bento. Planta geral. (Figura retirada do Projeto de Execução)

Figura 5.7 - Reservatório de São Bento. Perfil transversal tipo. (Figura retirada do Projeto de
Execução)

Para permitir a circulação de máquinas ligeiras sobre o coroamento, projetou-se um
pavimento com 0,4 m de espessura, constituído por uma camada de sub-base e outra
camada de base, com 0,20 m de espessura, cada, em agregado de granulometria extensa e
um revestimento superficial com micro-aglomerado betuminoso a frio. O rasto do
reservatório apresenta uma pendente suave orientada no sentido da estrutura de
saída / descarga de fundo. Para permitir o pleno esvaziamento da obra, o fundo da mesma é
inclinado até à descarga de fundo, cujo ponto mais baixo se situa à cota 247,50, onde se
inicia o sistema de descarga, que permitirá encaminhar o volume descarregado pela
descarga de fundo e pelo descarregador de superfície.
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O reservatório será dotado das seguintes obras acessórias:
– Estrutura de entrada de água no reservatório – de ligação do adutor da estação
elevatória da Laje e do circuito de bypass proveniente da tomada de água.
– Tomada de água – Estrutura comum à ligação entre o reservatório, a Conduta CP, a
conduta de bypass e o sistema de descarga.
– Descarregador de superfície. – Estrutura anexa à estrutura de tomada de água.

Figura 5.8 - Reservatório de São Bento. Câmara de válvulas de estrutura de entrada. Planta e
corte longitudinal. (Figura retirada do Projeto de Execução)
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Figura 5.9 - Reservatório de São Bento. Câmara de medidor de caudal e estrutura de entrega.
Planta e corte longitudinal. (Figura retirada do Projeto de Execução)

Figura 5.10 - Reservatório de São Bento. Tomada de água e câmara do tamisador. Corte
longitudinal. (Figura retirada do Projeto de Execução)

47

Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico
de São Bento e respetivo Bloco de Rega
Relatório. Volume 1 - Peças Escritas
Tomo 1 – Capítulos Introdutórios

Figura 5.11 - Reservatório de São Bento. Tomada de água, câmara do tamisador e
descarregador de superfície. (Figura retirada do Projeto de Execução)

Figura 5.12 - Reservatório de São Bento. Câmara de válvulas da estrutura de saída (Figura
retirada do Projeto de Execução)
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O sistema de impermeabilização proposto para o reservatório será constituído por:
– uma geomembrana constituída por polietileno de alta densidade (PEAD) com
2,5 mm de espessura;
– um geotêxtil sobre a camada anterior, funcionando como reforço e proteção da
geomembrana, evitando o punçoamento daquela por elementos da camada
subjacente, assegurando condições mínimas de drenagem e mantendo as zonas de
soldadura limpas;
– uma camada de brita, em toda a área da base do reservatório, assegurando a
condução, para o sistema de drenagem interno, da água proveniente de eventuais
infiltrações através de roturas da geomembrana ou através do nível freático que
eventualmente se forme exteriormente.
O acesso ao interior do reservatório será garantido por uma rampa com lajetas de betão no
lado Nordeste.
A descarga de superfície é constituída por um descarregador com uma soleira em labirinto
com um módulo de 3 m de largura. A jusante da soleira descarregadora está instalada uma
rampa que efetua a concordância da saída do labirinto com o início da vala de restituição.
A descarga de superfície do reservatório de São Bento foi dimensionada para um caudal
máximo da ordem de 2,60 m³/s, o caudal máximo aduzido a partir do adutor da estação
elevatória da Laje.
O esvaziamento do Reservatório de São Bento será feito através do canal de tomada de
água – orifício de descarga de fundo – poço de descarga, cuja soleira se encontra à cota
247,50. A restituição dos caudais descarregados à linha de água é efetuada por intermédio
de um sistema de descarga constituído por coletor de betão, câmara de queda e mudança
de direção, câmara de saída / restituição e vala de secção trapezoidal com 0,90 m de base,
que será escavada e reperfilada de acordo com a inclinação da vala, e acompanhando o
perfil da vala existente.
O acesso ao reservatório far-se-á através do acesso de projeto, com origem no caminho de
acesso aos reservatórios para abastecimento de água potável que, por sua vez, tem ligação
à estrada nacional EN392. O caminho de projeto dá acesso à estrutura de entrada de água
no reservatório, nomeadamente à câmara de seccionamento e à câmara onde será
instalado o medidor de caudal, e à estrutura de saída / tomada de água e posto de
comando, localizados a nordeste do reservatório.
Toda a zona envolvente ao reservatório e estação elevatória será protegida através de uma
vedação de arame, com arame farpado no topo e na base.
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5.4.2

Rede secundária de rega

5.4.2.1

Descrição geral do bloco em estudo

O bloco de rega de São Bento localiza-se na margem esquerda do rio Guadiana. A área em
estudo integra-se na peneplanície alentejana, onde, em geral, os relevos são muito suaves,
os vales muito abertos e a rede de drenagem apresenta fraco encaixe. Trata-se de uma
área de aplanações extensas, umas vezes muito perfeitas, outras com suaves ondulações
correspondentes a rugosidades residuais.
Existem várias linhas de água significativas que cruzam os blocos de rega. A área a norte é
limitada pela ribeira de Enxoé, que se desenvolve no sentido este-oeste. É ainda
atravessado pelo barranco das Ferrarias, afluente dessa ribeira. Mais a sul tem maior
expressão o barranco da Fonte Branca (barranco das Porqueiras), e o barranco do Meirinho,
afluente desse. Estes barrancos desenvolvem-se no sentido este-oeste.
Na zona sul do bloco de rega, e também com orientação este-oeste, desenvolve-se o
barranco do João Bilheiro.
Em termos altimétricos a área a beneficiar encontra-se globalmente compreendida entre as
cotas 190 m (a sudoeste de Vale de Vargo e na zona de Ficalho) e 250 m (a nordeste de
Vale de Vargo). Assim, a diferença de nível altimétrico máxima no bloco de rega é da ordem
dos 60 m.
Em termos da estrutura da propriedade, de acordo com o cadastro disponibilizado pela
EDIA, no sub-bloco de São Bento, cerca de 70% da área do bloco é ocupada com grande e
média propriedade.
Para o sub-bloco de Ficalho, a caracterização foi efetuada com base nos ortofotomapas e
da consulta aos maiores agricultores, podendo concluir-se que 40% é ocupado por parcelas
de média e grande propriedade e que os restantes 60% são ocupados por pequena
propriedade.
5.4.2.2

Critérios de dimensionamento da rede de rega

5.4.2.2.1

Métodos de rega

Quanto aos métodos de rega a utilizar, é de considerar como mais significativa a rega
localizada, quer nas culturas anuais em linha, com “fita”, quer nas culturas permanentes,
com sistemas tradicionais de “gota-a-gota”.
Também a rega por aspersão poderá ser utilizada, com rampas pivotantes nas explorações
de maior dimensão, embora os caudais disponibilizados na boca de rega obriguem a um
armazenamento ou a cultivar apenas uma parte da unidade de rega.
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5.4.2.2.2

Necessidades de água para rega

Modelo de ocupação cultural
Para o cálculo das necessidades de água para rega no bloco de São Bento adotou-se o
modelo de ocupação cultural apresentado nos quadros seguintes, diferenciados para os
sub-blocos de São Bento e de Ficalho, que é o que se considera, no futuro, mais
representativo para estas zonas.
Quadro 5.3 – Modelo de ocupação cultural adotado. Sub-bloco de São Bento
Agrupamento cultural

Cultura representativa

Área ocupada (%)

Olival

Olival

65

Frutos de casca rija

Amendoeira

20

Cereais de Primavera-Verão

Milho-grão

5

Culturas industriais/hortícolas

Tomate

10

Quadro 5.4 – Modelo de ocupação cultural adotado. Sub-bloco de Ficalho
Agrupamento cultural
Olival

Cultura representativa
Olival

Área ocupada (%)
100

Para o sub-bloco de São Bento considerou-se a manutenção da área regada de olival e a
inclusão dos frutos de casca rija que têm vindo a sofrer uma grande expansão no Alentejo,
como sendo a cultura com maior crescimento. O milho tem ainda alguma representatividade,
tendo-se considerado uma redução da área regada por esta cultura. Por fim, considerou-se
as culturas industriais/hortícolas com alguma representação no bloco de rega,
principalmente nas zonas de pequena propriedade.
Necessidades hídricas úteis
A evapotranspiração de referência, ETo, foi estimada utilizando o método de PenmanMonteith, com recurso ao programa EVAP56, desenvolvido pelo Departamento de
Engenharia Rural do Instituto Superior de Agronomia.
Para a elaboração do balanço hídrico, utilizaram-se as séries meteorológicas disponíveis na
região, de 1941 a 1991.
As necessidades hídricas úteis encontram-se indicadas nos quadros seguintes:
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Quadro 5.5 – Necessidades hídricas úteis (m3/ha). Sub-bloco de São Bento
Culturas

Área
ocupada (%)

Ano médio

Ano crítico

Julho

Ano

Julho

Ano

Olival

65

497

2069

653

2720

Amendoeira

20

1218

2917

1340

3624

Milho-grão

5

2110

5923

2629

6740

Tomate

10

1503

4597

1733

5246

Total ponderado

100

822

2684

997

3354

Quadro 5.6 – Necessidades hídricas úteis (m3/ha). Sub-bloco de Ficalho
Culturas

Área
ocupada (%)

Olival

100

Ano médio

Ano crítico

Julho

Ano

Julho

Ano

497

2069

653

2720

Eficiências de projeto e necessidades hídricas totais
Com vista à determinação da quantidade real de água a fornecer às culturas foi necessário
definir a eficiência global de utilização da água no bloco de São Bento, que será função da
eficiência de distribuição e de aplicação, na parcela (métodos de rega utilizados, da sua
adequação às condições do meio e da “técnica” do regante na condução da rega).
No presente estudo consideraram-se que as tecnologias dominantes no futuro seriam a rega
por aspersão e a rega localizada, sendo a sua representatividade condicionada pelos tipos
de sistemas culturais equacionados anteriormente:
– rega localizada: olival, amêndoa, tomate e metade da área ocupada por milho-grão;
– rega por aspersão: restante metade da área ocupada por milho-grão.
As eficiências, definidas anteriormente, utilizadas no cálculo das necessidades hídricas
totais apresentadas são as seguintes:
Quadro 5.7 – Eficiências de projeto (%). Sub-bloco de São Bento
Culturas

Área ocupada (%)

Ep (%)

Olival

65

88,2

Amendoeira

20

88,2

Milho-grão

5

83,3

Tomate

10

88,2
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Culturas

Área ocupada (%)

Ep (%)

100

87,7

Total ponderado

Quadro 5.8 – Eficiências de projeto (%). Sub-bloco de Ficalho
Culturas

Área ocupada (%)

Ep (%)

100

88,2

Olival

Com base nestes valores as necessidades hídricas totais são as que se apresentam nos
quadros seguintes:
Quadro 5.9 – Necessidades hídricas totais (m3/ha). Sub-bloco de São Bento
Culturas

Área
ocupada (%)

Ano médio

Ano crítico

Julho

Ano

Julho

Ano

Olival

65

563

2346

740

3084

Amendoeira

20

1381

3307

1519

4109

Milho-grão

5

2533

7110

3156

8091

Tomate

10

1704

5212

1965

5948

Total ponderado

100

940

3063

1139

3826

Quadro 5.10 – Necessidades hídricas totais (m3/ha). Sub-bloco de Ficalho
Culturas

Olival

5.4.2.2.3

Área
ocupada (%)
100

Ano médio

Ano crítico

Julho

Ano

Julho

Ano

563

2346

740

3084

Horário de rega

O horário de rega que determinará o tempo máximo de utilização dos hidrantes, é
essencialmente função do tipo de sistemas de rega existente na parcela. Neste caso
considerou-se, como já foi referido, sistemas de rega por aspersão e por gota-a-gota.
Assim, de acordo com os sistemas de rega preconizados – rega sob pressão: cobertura total
e/ou móvel, rampas pivotantes e de rega localizada – considerou-se que poderão ser
suficientemente automatizáveis para permitir um único horário de rega dilatado.
Assim, para o sub-bloco de São Bento, o horário de rega considerado foi de 7 dias/semana
e 20 horas por dia durante o mês de ponta (julho) do ano crítico, isto é, um tempo máximo
de utilização da rede, em período de ponta de 620 horas/mês.
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Deste modo, dado que o mês de julho tem uma duração total de 744 h, prevê-se que o
rendimento de utilização das redes de rega seja de 83,3 % (620 / 744 = 0,833).
Para o sub-bloco de Ficalho, tendo em conta as limitações de caudal existentes na estação
elevatória da Laje e a pretensão destes agricultores admitiu-se que, em ano seco, o horário
de rega se poderia alargar até às 23 horas por dia, 7 dias/semana, a que corresponde um
tempo máximo de utilização da rede, em período de ponta de 713 horas/mês.
Deste modo, dado que o mês de Julho tem uma duração total de 744 h, prevê-se que o
rendimento de utilização das redes de rega seja de 95,8 % (713 / 744 = 0,958).
5.4.2.3

Caudais de dimensionamento

O caudal de dimensionamento das bocas de rega é função das necessidades de água das
culturas e do tempo máximo da sua utilização em período de ponta.
Tendo em consideração os critérios e parâmetros acima referidos, foram definidas diversas
classes de bocas de rega de acordo com os caudais nominais estabelecidos em função dos
caudais específicos de dimensionamento e das áreas dominadas.
Assim, de um modo geral para a área de rega do bloco de São Bento, deverão dimensionarse as bocas de rega de forma a ser possível aplicar a dotação relativa ao modelo cultural
adotado no período de ponta no ano crítico e no tempo máximo utilizável referido
anteriormente, com um certo grau de liberdade.
Para se regar as culturas mais exigentes em água, em ano crítico, será necessário recorrer
ao armazenamento de água nas charcas e barragens existentes e/ou a construir.
No Quadro 5.11 apresentam-se os valores dos caudais específicos obtidos para o
dimensionamento das bocas de rega.
Quadro 5.11 – Caudais de dimensionamento na boca de rega
Dotação útil
Sub-bloco de
rega

(julho, ano seco)

Ea (%)

3

(m /ha)

Dotação na
boca de rega

Caudal fictício
contínuo

Caudal
específico

(m3/ha)

(l/s(ha)

(l/s/ha)

São Bento

997

89,8

1117

0,42

0,50

Ficalho

653

90,0

726

0,27

0,28

Tendo em consideração a dispersão predial existente no perímetro de rega e os caudais
específicos referidos anteriormente, estabeleceram-se 17 classes de caudal para as bocas
de rega do sub-bloco de São Bento e 13 classes de caudal para o sub-bloco de Ficalho e
que se apresentam nos quadros seguintes.
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Quadro 5.12 – Classes de boca de rega. Sub-bloco de São Bento
Caudal
Classe

Área
máxima
Grau de
dominada liberdade
(ha)

(m3/h)

(l/s)

1

10

2,8

5,6

2

20

5,6

3

30

4

Caudal específico
mínimo

máximo

1,2

-

-

11,1

1,2

0,50

0,98

8,3

16,7

1,2

0,50

0,74

40

11,1

22,2

1,2

0,50

0,66

5

60

16,7

33,3

1,2

0,50

0,75

6

80

22,2

44,4

1,2

0,50

0,67

7

100

27,8

55,5

1,2

0,50

0,62

8

120

33,3

66,6

1,2

0,50

0,60

9

140

38,9

77,7

1,2

0,50

0,58

10

160

44,4

88,8

1,2

0,50

0,57

11

180

50,0

99,9

1,2

0,50

0,56

12

200

55,6

111,1

1,2

0,50

0,56

13

220

61,1

122,2

1,2

0,50

0,55

14

240

66,7

133,3

1,2

0,50

0,55

15

260

72,2

144,4

1,2

0,50

0,54

16

280

77,8

155,5

1,2

0,50

0,54

17

300

83,3

166,6

1,2

0,50

0,54

Quadro 5.13 – Classes de boca de rega. Sub-bloco de Ficalho
Caudal
Classe

Área
máxima
Grau de
dominada liberdade
(ha)

(m3/h)

(l/s)

F1

10

2,8

9,8

F2

15

4,2

F3

20

5,6

Caudal específico
mínimo

máximo

1,0

0,28

-

14,7

1,0

0,28

0,42

19,7

1,0

0,28

0,37
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Caudal
Classe

5.4.3

Área
máxima
Grau de
dominada liberdade
(ha)

(m3/h)

(l/s)

F4

25

6,9

24,6

F5

30

8,3

F6

35

F7

Caudal específico
mínimo

máximo

1,0

0,28

0,35

29,5

1,0

0,28

0,34

9,7

34,4

1,0

0,28

0,33

40

11,1

39,3

1,0

0,28

0,32

F8

45

12,5

44,2

1,0

0,28

0,32

F9

50

13,9

49,1

1,0

0,28

0,31

F10

55

15,3

54,0

1,0

0,28

0,31

F11

60

16,7

59,0

1,0

0,28

0,31

F12

65

18,1

63,9

1,0

0,28

0,31

F13

70

19,4

68,8

1,0

0,28

0,30

Definição das unidades de rega

A definição das unidades de rega é um dado fundamental para estabelecimento do plano de
implantação dos hidrantes e para definição das bocas de rega associadas e respetivos
caudais. De um modo geral cada boca de rega alimentará uma unidade de rega (com
exceção das unidades com área muito elevadas).
A definição das unidades de rega baseou-se inicialmente no cadastro predial e em
ortofotomapas, de 2015 (2012 no sub-bloco de Ficalho) existentes para a região, ambos
fornecidos pela EDIA.
Posteriormente, foi efetuada, com base na divisão em unidades de rega e no traçado
preliminar das redes definidos em gabinete, uma consulta pública aos agricultores
interessados, que decorreu na povoação de São Bento, nos dias 1 e 2 de junho de 2017.
Para o sub-bloco de Ficalho foram consultados os maiores agricultores.
A participação dos agricultores foi muito positiva tendo sido consultados agricultores que
detinham cerca de 70% da área no sub-bloco de São Bento e cerca de 30% para o subbloco de Ficalho.
Foi assim possível corrigir alguns erros existentes no cadastro e identificar agricultores que
possuem mais do que uma propriedade contígua, permitindo assim uma economia de bocas
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de rega e também delimitando unidades de rega que, preferencialmente pertençam ao
mesmo agricultor, de modo a facilitar a posterior contagem de água consumida.
Na grande propriedade, sempre que não existiam pontos de água já materializados no
terreno, concentrou-se o maior caudal possível em cada hidrante. Por este motivo, as
unidades de rega foram, neste caso maximizadas, mas tendo em atenção obstáculos
físicos, nomeadamente as linhas de água principais e as principais estradas existentes.
Um dos aspetos mais importantes na delimitação das unidades de rega passa pelo equilíbrio
entre soluções que permitam o acesso direto à água por todos os proprietários, sem no
entanto se traduzirem numa densidade da rede e de hidrantes que ponham em causa a
viabilidade económica do empreendimento.
Nas zonas de pequena propriedade, é muito importante realçar a vantagem de
homogeneizar, dentro do possível, a área das unidades de rega, para que as bocas de rega
sejam semelhantes, o que facilitará a sua posterior manutenção ou substituição.
No Quadro 5.14 resume-se o número e a área das unidades de rega definidas.
Quadro 5.14 – Unidades de rega, por sub-bloco.
Bloco de São Bento
Características
Área (ha)

5.4.4

Sub-bloco de São Bento

Sub-bloco de Ficalho

3 668,9

562,9

Nº unidades de rega

138

37

Área média (ha)

26,6

15,2

Área mínima (ha)

2,1

8,4

Área máxima (ha)

157,1

66,3

Localização dos hidrantes

A localização dos hidrantes foi efetuada com base nos seguintes critérios:
– Locais acessíveis, nomeadamente junto a caminhos agrícolas.
– Limites das parcelas, facilitando o acesso a todos os proprietários.
– Perto de equipamentos de rega já existentes e a manter.
Procurou-se, sempre que possível, minimizar o número de hidrantes e o comprimento
das condutas. No Quadro 5.15 resume-se o número de hidrantes e de bocas de rega a
instalar neste bloco de rega.
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Quadro 5.15 – Número de hidrantes e de bocas de rega, por sub-bloco.
Características

Sub-bloco de São Bento

Área (ha)

Sub-bloco de Ficalho

3 668,9

562,9

84

20

Área média por hidrante (ha)

43,7

28,1

Nº de bocas de rega

138

37

Área média por boca de rega (ha)

26,6

15,2

Nº de hidrantes

Prevê-se a existência de 2 tipos de hidrantes:
– Hidrante tipo I – constituído por uma ventosa de três funções e um dispositivo de
obturação (válvula de seccionamento), comum a todas as bocas de rega e uma
válvula de controle. A jusante, de modo a poder ser manobrado pelo agricultor, tem
instalado uma válvula de borboleta tipo sandwish;
– Hidrante tipo II – constituído por uma ventosa de três funções (capaz de operar a
0,2 bar), comum a todas as bocas de rega, um dispositivo de obturação (válvula de
seccionamento de cunha), e medidor de caudal mecânico.

58

Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico
de São Bento e respetivo Bloco de Rega
Relatório. Volume 1 - Peças Escritas
Tomo 1 – Capítulos Introdutórios

Figura 5.13 - Tipologia dos Hidrantes em equação (Hidrante do Tipo I).
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Figura 5.14 – Tipologia dos Hidrantes em equação (Hidrante do Tipo II).
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5.4.5

Materiais a utilizar nas condutas e acessórios

A seleção do material ou materiais a utilizar nas condutas de projeto teve em consideração
as características gerais das condutas, nomeadamente a sua pressão de serviço, e as
características específicas da região.
Para este bloco de rega, tendo em atenção a gama de materiais disponíveis, a durabilidade
e fiabilidade de cada uma das instalações, foram selecionados os seguintes materiais:
– Diâmetros iguais ou inferiores a 500 mm – PEAD.
– Diâmetros 600 e 700 mm – FFD.
– Diâmetros iguais ou superiores a 800 mm – Betão armado/pré-esforçado com alma
de aço.
Para as tubagens em PEAD, os acessórios serão no mesmo material soldado. Nas
tubagens de FFD, os acessórios serão do mesmo material com junta automática. Nas
tubagens de betão armado/pré-esforçado com alma de aço, os acessórios serão do mesmo
material com junta elástica.
5.4.6

Traçado da rede de rega

Após a localização dos hidrantes efetuou-se o traçado das redes de rega, tendo em conta as
origens de água, a rede viária existente e a distribuição altimétrica do bloco, uma vez que se
trata de uma rede gravítica.
Por razões de ordem económica, procurou-se implantar as condutas sensivelmente no
centro de gravidade dos consumos.
O critério geral adotado na definição do traçado em planta das condutas de maior diâmetro
foi o de procurar desenvolvê-las essencialmente próximo de caminhos existentes ou de
limites de propriedade, tendo em consideração a maior facilidade de acesso para execução
das obras, bem como das condições de exploração e manutenção. Contudo, neste bloco, tal
nem sempre foi possível.
Para os ramais geralmente com menores diâmetros, o traçado foi definido em função da
localização dos hidrantes e atendendo aos seguintes critérios:
– Aproveitamento do traçado de caminhos e outros limites físicos existentes.
– Implantação ao longo dos limites de propriedade.
– Redução ao mínimo do número de acessórios a utilizar.
Também a rede de drenagem natural foi tida em consideração, nomeadamente no que se
refere ao parcelamento induzido e às passagens inferiores das condutas. Neste sentido,
evitou-se, sempre que possível, a implantação das condutas ao longo de linhas de água.
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No Quadro 5.16 efetua-se um resumo dos resultados obtidos para o bloco de rega:
Quadro 5.16 – Densidades e diâmetros máximos e mínimos da rede de rega.
Sub-bloco de São Bento
Área (ha)

3 668,9

Comprimento (km)

47,2

Densidade (m/ha)

12,9

 máximo (mm)

1 000

 mínimo (mm)

90

Sub-bloco de Ficalho
Área (ha)

562,9

Comprimento (m)

11,4

Densidade (m/ha)

20,3

 máximo (mm)

560

 mínimo (mm)

90

A densidade de rede obtida é relativamente baixa nestes blocos, da ordem dos 12,9 m/ha no
sub-bloco de São Bento e de 20,3 m/ha no sub-bloco de Ficalho.
No sub-bloco de São Bento, a rede de rega tem um desenvolvimento total de cerca de
47,2 km, sendo 12 % da rede em betão armado com alma de aço, 12 % em FFD e os
restantes 76% em PEAD, de acordo com a distribuição apresentada no Quadro 5.17.
Quadro 5.17 – Diâmetros e comprimentos das tubagens
da rede de rega. Sub-bloco de São Bento.
Diâmetro

Tipo de
tubagem

Comprimento
(km)

(%)

1000

BT

3,37

7,1

800

BT

2,23

4,7

700

FFD

5,11

10,8

600

FFD

0,54

1,1

560

PEAD

3,54

7,5
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Diâmetro

Tipo de
tubagem

Comprimento
(km)

(%)

500

PEAD

5,99

12,7

450

PEAD

1,09

2,3

400

PEAD

3,90

8,3

315

PEAD

9,51

20,1

250

PEAD

3,67

7,8

200

PEAD

3,36

7,1

160

PEAD

2,12

4,5

140

PEAD

1,41

3,0

110

PEAD

1,03

2,2

90

PEAD

0,34

0,7

TOTAL

47,20

100

No sub-bloco de Ficalho a rede é totalmente em PEAD, de acordo com o quadro seguinte.
Quadro 5.18 – Diâmetros e comprimentos das tubagens
da rede de rega. Sub-bloco de Ficalho.
Diâmetro

Tipo de
tubagem

Comprimento
(km)

(%)

560

PEAD

2,66

30,3

500

PEAD

0,55

6,3

450

PEAD

1,52

17,3

250

PEAD

1,05

12,0

200

PEAD

1,99

22,6

160

PEAD

0,10

1,2

140

PEAD

2,16

24,6

125

PEAD

0,68

7,7

110

PEAD

0,67

7,6
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Diâmetro

90

5.4.7

Tipo de
tubagem

Comprimento
(km)

(%)

PEAD

0,06

0,7

TOTAL

11,43

100

Fundação da conduta

A fundação da conduta deverá obedecer às seguintes regras:
– Diâmetro externo da conduta + 0,5 m – para condutas com DN menor ou igual a 500
mm (com um valor mínimo de 0,65 m);
– Diâmetro externo da conduta + 0,7 m – para condutas com DN maior a 500 mm.
O recobrimento mínimo das condutas é de 1,0 m.
5.4.8

Rede de Drenagem

As condições do terreno no Bloco de Rega de São Bento favorecem uma drenagem externa
boa a elevada em cerca de 84% da área do bloco. Por outro lado, nos restantes 16% da
área a drenagem externa é má a fraca, sendo o reflexo do relevo plano a quase plano com
declives inferiores a 2 %. Estas manchas de solos com drenagem externa má a fraca
localizam-se nas seguintes zonas do bloco: no barranco do Franco e alguns dos seus
afluentes; no Afluente 01 da ribeira do Enxoé; no barranco do Meirinho; no Afluente 01 do
barranco do João Bilheiro; e no Afluente 02 da ribeira do Vidigão, Figura 5.15.
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Figura 5.15 – Zonas de Drenagem Total Pobre e Linhas de água com drenagem má a fraca

A drenagem interna sendo determinada pelas características do solo, difere-se nos
seguintes níveis de drenagem:
✓ Solos bem drenados – a maior parte dos solos Incipientes (sem estarem
associados a fases mal drenadas e/ou inundável), solos Litólicos, solos Podzolizados
e solos Argiluviados não Para-Hidromórficos ou associados a fases mal drenadas;
✓ Solos moderadamente bem drenados e solos imperfeitamente drenados – solos
Incipientes associados a fases mal drenadas e/ou inundáveis, alguns solos
Hidromórficos e alguns solos Argiluviados associadas a fases mal drenadas;
✓ Solos pobremente drenados – solos hidromórficos com características de transição
para Argiluviados.
A drenagem total, ou drenagem do meio, em condições naturais, é o resultado da
capacidade externa e interna dos solos para escoar a água em excesso. No Bloco de Rega
de São Bento, somente em cerca de 0,3 % da área do bloco as condições de drenagem
dominantes são pobres. Estas manchas de solos do bloco de rega, estão distribuídas
sobretudo ao longo de estreitas faixas de ribeiras e barrancos atrás citados.
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Nestas zonas as condições de drenagem são efetivamente imperfeitas, refletindo por isso,
alagamentos superficiais temporários associados à retenção da água no solo, podendo
eventualmente impedir mesmo o seu cultivo ou danificação parcial das culturas por um
período de tempo considerável.
Da análise efetuada verificou-se que estas zonas, muito localizadas, podem ficar alagadas,
para aquele período de retorno, por curtos períodos, geralmente da ordem dos 2 a 3 dias.
Durante este período, as margens das linhas de água podem ser galgadas e inundar os
terrenos adjacentes. Face à localização muito restrita destas manchas de solos, esta
situação é perfeitamente compatível com as práticas culturais existentes.
Para além destes fatores relacionados com a drenagem interna e externa dos solos é de
assinalar que estamos perante uma percentagem muito elevada de médias e grandes
propriedades e que parte significativa destes prédios encontram-se vedados, geralmente
relacionados com a atividade pecuária. Na pequena propriedade também é comum
encontrarem-se situações idênticas à anterior.
Saliente-se ainda que é frequente, os agricultores efetuarem a limpeza e o reperfilamento
das linhas de água.
Por outro lado, nas áreas adjacentes a Vila Nova de São Bento e a Vale de Vargo é
frequente as juntas de freguesia efetuarem a limpeza das principais linhas de água.
Ao longo das linhas de água foram construídas várias infraestruturas de armazenamento e
que estão geralmente ligadas ao abeberamento do gado. Das informações obtidas é
possível que os agricultores continuem a explorar estas estruturas.
Desta forma, no âmbito deste projeto, e devido a todos os fatores apresentados
anteriormente, não se prevê efetuar trabalhos de limpeza e reperfilamento nas secções das
linhas de água.
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6 AÇÕES
E
PROJETOS
HIDROAGRÍCOLA
6.1

PARA

EXECUÇÃO

DO

APROVEITAMENTO

CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

A elaboração do projeto do Circuito Hidráulico de São Bento e Respetivo Bloco de Rega foi
dividida em quatro fases: Fase de Projeto, Fase de Construção, Fase de Exploração e Fase
de Desativação. Para cada uma dessas fases enunciam-se as suas ações e projetos,
conforme consta dos pontos seguintes do presente capítulo.
6.2
6.2.1

FASE DE CONSTRUÇÃO
Localização de estaleiros

A localização efetiva do estaleiro da empreitada de construção do Circuito Hidráulico de São
Bento é responsabilidade e direito do empreiteiro ao qual venha a ser adjudicada a obra. Há,
no entanto, um conjunto de restrições que o empreiteiro terá que verificar nas escolhas dos
locais de estaleiro. Importa referir desde já, que qualquer escolha do local por parte do
empreiteiro terá que ser previamente aprovada pelo Dono de Obra (EDIA), e respeitar a
legislação em vigor, bem como cumprir as especificações do Sistema de Gestão Ambiental
(SGA) da empreitada (Volume 2 dos Relatórios Técnicos).
6.2.2

Definição das áreas de depósitos definitivos

Estes locais carecem de autorização do Dono de Obra na fase de construção e poderão ser
alterados no decorrer da empreitada. Refere-se desde já, que a escolha destes locais
deverá observar algumas condicionantes que se encontram definidas no Tomo 3 do
presente Relatório do EIA, bem como no Desenho 25 do Volume 2 – Peças Desenhadas,
que sintetizam as principais condicionantes à localização de estaleiros e deposição de terras
sobrantes, à escala 1:25 000, que deverão ser observadas pelo empreiteiro e é apresentada
em anexo ao SGA (Volume 1 dos Relatórios Técnicos).
As zonas de depósito definitivo de materiais sobrantes deverão privilegiar a seleção de
locais que permitam a ocupação e a recuperação de áreas degradadas. Para o efeito,
deverá ser elaborada a recuperação paisagística dessas áreas, cujo projeto que deverá ficar
sujeito a aprovação pelo Dono de Obra, estes locais devem também ser alvo de processos
de licenciamento.
Em seguida, enumeram-se as características gerais necessárias para o dimensionamento
de um depósito definitivo:
– cota mínima admissível para deposição de inertes;
– cota máxima atingível pelos inertes;
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– área ocupada;
– volume máximo de inertes;
– inclinação máxima admissível dos taludes.
Finda a utilização das áreas de depósito, e quando o material tiver sido colocado nas zonas
de aterro da obra, o solo destas áreas será modelado de forma a contribuir para a
recuperação das suas condições morfológicas e paisagísticas iniciais.
Refere-se também que a terra vegetal resultante das operações de decapagem deverá ser
depositada em pargas de carácter provisório. Este material deverá ser utilizado na
reabilitação das áreas afetadas pela empreitada, nomeadamente sendo reposto nos locais
de onde foi previamente decapado.
6.2.3

Materiais e energia utilizados

Para a execução das infraestruturas constituintes do projeto são necessários diversos tipos
de materiais.
Para uma listagem detalhada das quantidades e tipo de materiais a empregar, deve-se
consultar o Mapa Resumo de Quantidades – Anexo 2. Este mapa está de acordo com o
solicitado no ponto 1, Anexo V, do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 21 de outubro, na sua
redação atual. Não obstante, apresenta-se no Quadro 6.1 o resumo dos movimentos de
terras associados à construção das diferentes infraestruturas que constituem o projeto.
Quadro 6.1 – Síntese dos movimentos de terras por infraestrutura.

Infraestrutura

Escavação
3

(m )

Aterro

Aterro
(proveniente

(proveniente da

de areeiros
ou pedreiras)

escavação)
(m3)

(m3)

Aterro
(proveniente

Material

de área de

sobrante (m3)

empréstimo)

Adutor

120 263

97 537

10716

-

22 726

Rede

136 104

104 443

21 133

-

31 419

96 463

11 586

9 232

35 478

84 877

secundária
Reservatório

Do volume total de escavação apresentado no quadro anterior, 56 000 m3 são respeitantes
ao volume de saneamento para implantação do corpo do reservatório e 1 885 m3 para
implantação dos acessos ao reservatório.
Para a realização do aterro do reservatório prevê-se a necessidade de utilização de
materiais de empréstimo, pelo que a equipa de projeto selecionou uma zona com material
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com as características geotécnicas adequadas. Esta zona potencial de área de empréstimo
localiza-se na proximidade do reservatório de onde será necessário retirar o volume total de
aterro do corpo do reservatório e das estruturas anexas, ou seja, 35 478 m3 de terras, a
cartografia relativamente a esta área encontra-se anexada ao SGA.
A principal forma de energia utilizada na fase de construção resulta da utilização de
combustíveis de origem fóssil em máquinas e veículos, nomeadamente derivados de
petróleo (gasóleo, gasolina). Será também utilizada energia elétrica, nomeadamente no
funcionamento dos estaleiros.
6.2.4

Efluentes, resíduos e emissões previsíveis

Prevê-se que, durante a fase de construção, sejam gerados vários tipos de resíduos e
efluentes conforme enunciado no Quadro 6.2. Acrescenta-se ainda as emissões de poeiras
e outros poluentes atmosféricos resultantes das obras, nomeadamente, das movimentações
de terras, circulação de veículos pesados, funcionamento de máquinas e equipamentos.
Conforme devidamente especificado no Caderno de Encargos das empreitadas de
construção do projeto, a responsabilidade do encaminhamento dos resíduos para entidades
licenciadas é do empreiteiro. A informação sobre origem e destino para cada tipo de resíduo
é apresentada no Tomo 3 do presente Relatório, no item relativo à produção e gestão dos
resíduos e efluentes em obra.
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Quadro 6.2 – Efluentes, resíduos e emissões previsíveis na fase de construção.
Poeiras originadas na movimentação de viaturas e equipamentos nos acessos às
frentes de obra em terra batida
Poeiras originadas na movimentação de terras (aterros e escavação)

Poluentes
atmosféricos

Poluentes gerados na combustão de motores de viaturas e equipamentos,
nomeadamente monóxido de carbono, óxidos de azoto, hidrocarbonetos, dióxido de
enxofre, fumos negros, agregados de partículas de carbono e de hidrocarbonetos não
queimados (sobretudo nos veículos a diesel) e odores
Emissões de poeiras de diferente granulometria resultantes dos processos de
preparação de inertes (britagem)
Emissões de poeiras de diferente granulometria resultantes do processo de produção
de betão
Níveis sonoros produzidos pela circulação dos veículos afectos à obra

Ruído
Níveis sonoros produzidos pelo funcionamento de máquinas e equipamentos
Domésticas (sanitários e cozinhas do estaleiro social)
Águas residuais

Industriais (oficinas, central de preparação de betão)
Pluviais (drenagem das escavações).
Resíduos de desmatação e de desflorestação
Solos e resíduos de escavação
Betão e argamassas
Madeira
Resíduos de tintas, colas e vernizes
Metais (restos de ferro)
Óleos usados
Resíduos da manutenção de veículos (ex: pneus; filtros de óleo; ...)

Resíduos

Conteúdo de separadores óleo/água (ex: óleos e água com óleo provenientes dos
separadores óleo/água; misturas de resíduos provenientes de desarenadores e de
separadores de óleo/água;...)
Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção
Pilhas e acumuladores
Resíduos de tintas de impressão (ex: toners, tinteiros;...)
Papel e cartão, vidro e plásticos
Resíduos biodegradáveis
Resíduos de estações de tratamento de águas residuais (ex: lamas de tratamento de
águas residuais; ...)

No âmbito do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março, alterado pelo Decreto-Lei nº
73/2011, de 17 de junho, que estabelece o regime jurídico específico a que fica sujeita a
gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios ou de derrocadas,
prevê-se que nas empreitadas e concessões de obras públicas o projeto de execução seja
acompanhado de um Plano de Prevenção e Gestão (PPG) de resíduos de construção e
demolição (RCD), o qual assegura o cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD e

70

Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico
de São Bento e respetivo Bloco de Rega
Relatório. Volume 1 - Peças Escritas
Tomo 1 – Capítulos Introdutórios

das demais normas, respetivamente aplicáveis, constantes do referido decreto-lei e do
Decreto-Lei n.º 178/20063, de 5 de Setembro.
Assim, de modo a cumprir a legislação em vigor, foi elaborado como documento autónomo a
ser incorporado no Caderno de Encargos do Projeto de Execução. Este documento está em
cumprimento com o Modelo disponibilizado no portal da Agência Portuguesa do Ambiente.
6.2.5

Utilização de acessos

Os melhores acessos ao circuito hidráulico e a utilizar pelo empreiteiro na fase de
construção são os caminhos existentes, não se prevendo nesta fase a necessidade de
abertura de novos acessos de obra. Caso essa necessidade se venha a verificar durante a
empreitada, a sua localização será sempre condicionada à análise da carta de “Áreas
condicionadas. Localização de estaleiros e deposição de terras sobrantes” (Desenho 25 do
Volume 2 – Peças Desenhadas), bem como da aprovação do Dono de Obra.
Não obstante, após o final dos trabalhos de construção, deverão ser repostas as condições
iniciais dos terrenos afetos aos acessos temporários e existentes que venham a ser
utilizados durante as empreitadas.
6.2.6

Utilização da área de estaleiros

Os estaleiros deverão ser instalados em conformidade com o proposto no EIA (ver Desenho
25 do Volume 2 – Peças Desenhadas). Na fase de construção, estes estaleiros constituirão
zonas permanentes de apoio à obra, visto disporem de áreas sociais e industriais. Durante a
fase de atividade dos estaleiros serão cumpridas as medidas de gestão ambiental,
designadamente o controlo de resíduos e efluentes domésticos, de forma a garantir que o
solo e as linhas de água não possam vir a ser contaminados. Finda a obra, proceder-se-á à
remoção dos estaleiros e ao restabelecimento das condições iniciais do local, só então
terminará a fase de construção.
De modo indicativo, apresenta-se de seguida, Quadro 6.3, uma sistematização das
principais infraestruturas a instalar consoante as necessidades de obra.

3

Alterado pelo Decreto-Lei nº 172/2008, de 26 de agosto; Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro; Decreto-Lei nº 183/2009, de
10 de agosto; Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho; Decreto-Lei nº 127/2013, de 30 de agosto; Lei nº 82-D/2014, de 11 de
maio; Decreto-Lei nº 103/2015, de 15 de junho; Lei nº 7-A/2016, de 30 de março e pelo Decreto-Lei nº71/2016, de 4 de
Novembro.
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Quadro 6.3 – Infraestruturas a instalar nos Estaleiros.
Infraestruturas Industriais

Infraestruturas Sociais

Bacias de decantação

Escritórios principais

Parque de tubagens

Escritórios de apoio

Parque de máquinas

Cantina

Parque de materiais e ferramentaria com
cobertura e impermeabilização

Dormitórios

Oficina impermeabilizada e com cobertura,
dotada de coletor de óleos

Sanitários

No estaleiro estará ainda prevista a ligação à rede elétrica pública e à rede pública de
água potável.
6.2.7

Recuperação das áreas afetadas pela execução das obras

As ações de recuperação das áreas afetadas pelas atividades construtivas deverão cumprir
um conjunto de boas práticas, conducentes à rápida recuperação das condições
inicialmente encontradas. A título exemplificativo, descreve-se o faseamento a implementar
para os trabalhos de execução do circuito hidráulico:
– decapagem do terreno e depósito provisório da terra vegetal, lateralmente ao
traçado das condutas;
– escavação para abertura das valas e fundações e depósito provisório dos inertes,
lateralmente ao traçado das condutas, de forma segregada relativamente à terra
vegetal;
– colocação da conduta em vala e respetiva montagem;
– aterro da vala com material proveniente da escavação devidamente compactado;
– reposição do perfil natural do terreno com o material da decapagem (terra
vegetal) e descompactação do solo.
6.3

FASE DE EXPLORAÇÃO

6.3.1.1

Considerações

Durante a fase exploração deste projeto, a produção de efluentes, emissões e resíduos
relativos às infraestruturas hidráulicas circuito hidráulico e bloco de rega cingem-se
essencialmente à substituição de componentes mecânicas dos equipamentos
hidromecânicos.
Na fase de exploração poderão ser utilizados materiais referidos na fase de construção, no
âmbito de operações de manutenção e reparação ou mesmo de proteção.
72

Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico
de São Bento e respetivo Bloco de Rega
Relatório. Volume 1 - Peças Escritas
Tomo 1 – Capítulos Introdutórios

A principal forma de energia utilizada nas atividades de manutenção resulta da utilização de
combustíveis de origem fóssil em máquinas e veículos.
Relativamente à atividade agrícola é necessário ressalvar a carga poluente associada ao
uso de produtos fitofármacos, através da introdução de substâncias poluentes, tratando-se
de uma fonte de poluição difusa. Ainda que esta atividade possa ser mitigada existe a
produção residual de efluentes associados aos excedentes de caldas de produtos
fitofarmacêuticos e águas de lavagem associadas. No entanto não é possível antever as
quantidades, a frequência e o tipo de produtos usados, bem como a as consequentes
emissões, uma vez que estas dependem opões individuais do beneficiário que explora os
blocos de rega, bem como do tipo de cultura e maneio praticados.
6.3.1.2

Materiais e energia utilizados e produzidos

Para a exploração do bloco de rega de São Bento será necessária energia para
equipamentos de rega, incluindo condutas da rede terciária, e eletricidade para bombagem.
É esperada a produção de produtos agrícolas que irão variar em função das culturas
existentes futuramente decorrentes da alteração da prática agrícola com a introdução
do regadio.
No caso particular da origem de água para o sistema – água da albufeira da Laje que é
aduzida ao sistema a partir da Estação Elevatória da Laje – parte da energia necessária
para alimentar o sistema terá origem renovável. Tal situação, deve-se à construção de uma
central fotovoltaica prevista instalar junto do encontro esquerdo da barragem da Laje –
projeto subsidiário do Circuito Hidráulico de São Bento. A Central Fotovoltaica da Laje
destina-se a satisfazer parcialmente as necessidades em energia elétrica da Estação
Elevatória da Laje, cuja potência instalada é de 7,4 MVA. Visa assim, ir de encontro às
soluções de eficiência energética para a redução do consumo de energia com origem na
rede elétrica nacional desta estação.
6.3.1.3

Efluentes, resíduos e emissões previsíveis

Na fase de exploração do circuito hidráulico de São Bento e respetivo bloco de rega, é
esperada a produção dos tipos de efluentes, resíduos e emissões identificados
no Quadro 6.4.
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Quadro 6.4 - Tipos de efluentes, resíduos e emissões previsíveis para a fase de exploração.
Efluentes

•

Sobras de caldas de fitofármacos

•
•

Resíduos verdes resultantes de podas das culturas;
Materiais sobrantes das ações de manutenção dos equipamentos e
maquinaria agrícola, como sejam, óleos e produtos afins utilizados na
lubrificação e manutenção dos equipamentos, especialmente os que
integram a estação elevatória, e na lubrificação e manutenção de
equipamentos e máquinas agrícolas.
Resíduos sólidos resultantes das operações de exploração do
aproveitamento tais como embalagens de adubos e pesticidas, fitas de
rega, plásticos, etc.

Resíduos
•

•
Emissões

•

Poeiras e gases de combustão resultantes da circulação de veículos e
máquinas agrícolas.
Ruído resultante do tráfego de veículos e utilização de máquinas agrícolas.

Relativamente aos efluentes provenientes da atividade agrícola é de salientar os excedentes
de caldas de produtos fitofarmacêuticos, bem como as águas de lavagem.
O tratamento e gestão deste tipo de resíduos encontra-se regulado pela Lei n.º 26/2013,de
11 de abril, alterada pelo Decreto-Lei n.º 35/2017, de 24 de março. Este decreto regula as
atividades de distribuição, venda e aplicação de produtos fitofarmacêuticos e define os
procedimentos de monitorização da utilização dos produtos fitofarmacêuticos, transpondo
para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2009/128/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 21 de outubro, que estabelece um quadro de ação a nível comunitário para
uma utilização sustentável dos pesticidas, através da redução dos riscos e efeitos da sua
utilização na saúde humana e no ambiente, promovendo o recurso à proteção integrada e a
abordagens ou técnicas alternativas, tais como as alternativas não químicas aos produtos
fitofarmacêuticos.
Como foi referido anteriormente, uma quantificação dos efluentes e resíduos provenientes
da atividade de regadio não é possível, uma vez que as escolhas individuais dos
beneficiários, bem como a cultura e maneio praticado, são fatores determinantes. No
entanto propõem-se medidas de minimização, prevenção e redução do risco, através da
proposta de um código de boas práticas e ações de sensibilização direcionadas para os
produtores.
6.4

FASE DE DESATIVAÇÃO

A fase de desativação corresponde ao momento em que um conjunto de infraestruturas
deste projeto deixa de cumprir a função para o qual foi concebido.
Tendo em consideração que o tempo de vida dos Aproveitamentos Hidroagrícolas, o qual se
estima em várias décadas, a fase de desativação dos respetivos projetos, reveste-se de
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enormes incertezas. O próprio conceito de “desativação” pode diferir em função do cenário
que se adote para a cessação da exploração do empreendimento agrícola.
A desativação do projeto impõe um conjunto de ações que, tendo em atenção critérios
intrínsecos de economia, respeitem à nova realidade ambiental e paisagística que a
construção do projeto originou.
Uma vez que o tempo de vida útil deste projeto é de várias décadas, não se afigura
possível, nesta fase, gerar um cenário fiável no que diz respeito à fase de desativação deste
projeto, que poderá passar pelo simples abandono das infraestruturas ou mesmo
desmantelamento integral de todas as infraestruturas.
Nestas condições para as principais infraestruturas do projeto, face ao conhecimento técnico
atual poderão ser verificados os seguintes cenários:
– Abandono/desativação – permanência das infraestruturas no terreno desativadas,
sem manutenção, mas assegurando que a sua permanência não acarreta risco
ambientais e de segurança;
– Reconversão – as infraestruturas deixam de ter as funções para as quais foram
concebidas mas irão adquirir novas funcionalidades. Neste cenário admitem-se
intervenções de requalificação das infraestruturas;
– Remoção – as infraestruturas serão retiradas do terreno seguindo-se as boas
práticas ambientais de tratamento de resíduos.
No fim da vida útil do projeto de regadio importa considerar a sua reabilitação, ou a sua
desativação para uma eventual reconversão da zona. Em ambos os casos são previstas
ações de construção civil que irão gerar efluentes, resíduos e emissões da mesma natureza
que os identificados para a fase de construção do presente aproveitamento.
Existe também a hipótese de abandono das infraestruturas, sem a sua remoção, não se
prevendo nesta situação a produção de resíduos e efluentes.
A decisão de desativar um projeto hidroagrícola poderá estar associada a alterações
estratégicas nas políticas de desenvolvimento da região que poderão resultar em alterações
mais drásticas que o simples abandono, mas que são, à data, impossíveis de prever.
Também a proposta de medidas mitigadoras de impactes negativos para esta fase de
desativação, para além de se basear em pressupostos altamente incertos, irá também
revestir-se de erros, pela incapacidade natural, à data, de conceber a realidade de um futuro
tão distante, sendo portanto bastante provável que o trabalho a desenvolver para a
conceção e definição das mesmas se torne obsoleto e desnecessário aquando da
necessidade de o colocar em prática.
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Propõe-se que, aquando da desativação do projeto, seja elaborado um plano para que esta
seja realizada de forma a salvaguardar, de forma sustentada, os aspetos ambientais
passíveis de afetação. Assim, na avaliação dos impactes relativos à fase de desativação, ao
contrário do que é proposto para as fases de construção e exploração, não se procederá à
avaliação com e sem aplicação de medidas de mitigação.
6.5

PROGRAMA DE TRABALHOS DA OBRA

Prevê-se que a construção das diferentes infraestruturas do projeto “Circuito Hidráulico de
São Bento e Respetivo Bloco de Rega” tenha uma duração total de 18 meses. Na Figura
6.1 apresenta-se o programa de trabalhos.
EMREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA
PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS
Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Mês 9

Mês 10

Mês 11

Mês 12

Mês 13

Mês 14

Mês 15

Mês 16

Mês 17

1. ESTALEIRO
1.1 - MONTAGEM
1.2 - MANUTENÇÃO
1.3 - DESMONTAGEM
2. ADUTOR DE S. BENTO
2.1 - MOVIMENTOS DE TERRA
2.2 - TUBAGEM E ACESSÓRIOS
2.3 - EXECUÇÃO DE CÂMARAS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO
2.4 - LIGAÇÃO ÀS REDES EXISTENTES
3. RESERVATÓRIO DE S. BENTO
3.1 - ESTUDOS E PROJETOS
3.2 - MOVIMENTOS DE TERRA
3.3 - SISTEMA DE DRENAGEM
3.4 - ESTRUTURAS DE BETÃO
3.5 - SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO
3.6 - INSTALAÇÃO DA CONDUTA DE LIGAÇÃO
3.7 - MONTAGEM DE EQUIPAMENTO
3.8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.9 - ACABAMENTOS E ACESSOS
3.10 - ENSAIOS
4. REDES SECUNDÁRIAS DE REGA
4.1 - MOVIMENTOS DE TERRA
4.2 - TUBAGEM E ACESSÓRIOS
4.3 - EXECUÇÃO DE CÂMARAS E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO
5. SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E TELEGESTÃO
6. TESTES, ENSAIOS E AFINAÇÃO DO EQUIPAMENTO
7. FORMAÇÃO DE PESSOAL
8. RECEÇÃO PROVISÓRIA

Figura 6.1 - Programa de trabalhos da empreitada de construção
do circuito hidráulico de São Bento e respetivo bloco de rega

6.6

PROJETOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS

Este projeto, como previamente referido, integra o Sistema Global de Rega do
Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, razão pela qual a definição geral em termos
de projetos complementares poderá abranger um leque muito vasto e variado de projetos.
De forma mais direta e imediata, consideram-se projetos complementares do Circuito
Hidráulico de São Bento a Barragem da Laje e a EE da Laje, porquanto constituem a origem
de água do sistema.
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De forma mais lata, o Circuito Hidráulico de São Bento é subsidiário dos projetos de adução
e armazenamento da rede primária do subsistema Ardila constituídos a montante, desde a
Estação Elevatória de Pedrógão (captação na albufeira de Pedrógão, margem esquerda) até
à Estação Elevatória da Laje (que permite a elevação de caudais ao sistema). Todas as
infraestruturas desta rede primária foram sujeitas a procedimento formal de AIA, em fase de
Estudo Prévio, no âmbito do EIA da Rede Primária do Subsistema de Rega do Ardila, que
originou a emissão de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA), favorável condicionada,
a 4 de maio de 2006.
Em fase de Projeto de Execução, as infraestruturas foram posteriormente agrupadas, sendo
a conformidade dos respetivos projetos analisada em diferentes RECAPE (Relatórios de
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução), entre eles o RECAPE da Barragem da
Laje, resultando ainda o desenvolvimento de um novo EIA (EIA dos Adutores de Pedrógão,
Brinches-Enxoé e Serpa – onde se inclui a EE da Laje – com DIA favorável condicionada,
emitida a 29 de dezembro de 2008).
As referidas estruturas hidráulicas encontram-se atualmente construídas e em exploração.
Como potencial projeto complementar do Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco
de Rega importa destacar ainda a “Central Fotovoltaica da Laje”, que se encontra em fase
de Projeto Base, a qual se destina a satisfazer parcialmente as necessidades de energia
elétrica da Estação Elevatória da Laje. Esta infraestrutura irá contribuir para a diminuição
dos custos energéticos, recorrendo a fontes de energia renovável, nomeadamente pela
instalação de painéis fotovoltaicos.
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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO
DE SÃO BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA
RELATÓRIO
VOLUME 1 - PEÇAS ESCRITAS
TOMO 1 – CAPÍTULOS INTRODUTÓRIOS
ANEXO 1 - ENTIDADES CONTACTADAS

1

ENTIDADES CONTACTADAS

Para obtenção de informações sobre as características da área de inserção do projeto foram
contactadas as seguintes entidades, após consulta e aprovação da EDIA:
– Agência Portuguesa do Ambiente (APA);
– Águas Públicas do Alentejo (AgdA);
– Câmara Municipal de Serpa;
– Comissão de Coordenação
(CCDR-Alentejo);

e

Desenvolvimento

Regional

do

Alentejo

– Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG);
– Direção Geral do Território (DGT);
– Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP-Alentejo);
– Energias de Portugal (EDP);
– Infraestruturas de Portugal (IP);
– Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT);
– Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF);
– Instituto Geográfico do Exército (IGeoE);
– Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG);
– Rede Elétrica Nacional (REN);
– Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC);
– Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM);
– Direção Geral do Património Cultural (DGPC).
Para além destas entidades foram também contactadas outras, por necessidade das
equipas de trabalho, nomeadamente o Turismo do Alentejo, as Juntas de Freguesia
abrangidas pela área de estudo, e ainda associações, cooperativas, organizações de
A1 - (1/4)
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produtores. Os pedidos efetuados bem como as respostas enviadas encontram-se nem
anexo.
A cada uma das entidades referidas anteriormente foi solicitado os seguintes elementos:
1. No âmbito do descritor ordenamento do território foram solicitados às Câmaras
Municipais abrangidas pelo projeto os seguintes elementos,
– carta de Planos de Pormenor e de Planos de Urbanização aprovados e em
elaboração do concelho; indicação da data da publicação/aprovação e n.º do
Decreto/Resolução do Conselho de Ministros das Cartas supracitadas; Plantas de
zonamento dos Planos intercetados pelo projeto; indicação do ponto de situação de
cada Plano;
– plano director municipal (PDM), incluindo a carta de condicionantes, a carta de
ordenamento, a carta de RAN e REN (este último regime com os ecossistemas
diferenciados). Com indicação da data da publicação/aprovação e n.º do
Decreto/Resolução do Conselho de Ministros das Cartas supracitadas;
Regulamento do PDM, e indicação da Fase em que se encontra o PDM;
– planta de Loteamentos aprovados e em aprovação (com indicação da data de
emissão da Planta);
– carta de equipamentos atualizada do concelho (incluindo escolas, instituições de
saúde, e equipamentos de cultura e lazer, entre outros);
– carta com os pontos de interesse turístico do concelho;
– indicação de outros Planos, Projetos e Compromissos urbanísticos
(preferencialmente demarcados em Planta) assumidos pela Câmara Municipal, com
especial interesse para o projeto em questão e na área de estudo considerada e/ou
Entidades a contactar;
– listagem das indústrias transformadoras, respetiva localização e tipo de atividade
desenvolvida;
– localização e caracterização (nome da exploração e do explorador, substâncias
exploradas, área total licenciada e situação atual) das indústrias extrativas
(licenciadas pela câmara ou não).
2. No que respeita aos sistemas de abastecimento de água e saneamento municipais e
multimunicipais foram solicitados à APA, às AgdA e à Câmara Municipal de Serpa
informações relativas a,
– abastecimento de água: localização das origens da água para abastecimento
doméstico, industrial e para rega; identificação em planta das infraestruturas
associadas ao abastecimento (condutas, estações elevatórias, ETA, etc.) e sua
caracterização; usos e necessidades para os diferentes sectores (agricultura,
indústria, doméstica...);
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– localização das captações de água subterrânea e superficial para abastecimento
público e suas características (coordenadas, tipo de captação, profundidade, caudal
extraído, NHE, NHD);
– localização de nascentes, seu uso e utilizadores;
– saneamento municipal: Identificação em planta das infraestruturas associadas à
drenagem e tratamento das águas residuais (coletores, ETAR, Estações
Elevatórias, etc.);
– sistemas de tratamento de águas residuais: tipo de tratamento aplicado; local de
descarga do efluente; e caracterização qualitativa e quantitativa do efluente.
3. Para identificação das fontes de poluição foi solicitada às Câmaras Municipais, à APA e
à CCDR-Alentejo a seguinte informação:
– identificação e localização de fontes de poluição pontuais e difusas como sejam
atividades industriais, exploração de gado/suínos, áreas agrícolas, áreas de
deposição de resíduos e as demais que se considerem relevantes.
4. Foi requisitada à DRAP-Alentejo a seguinte informação:
– fontes de poluição existentes no concelho de Serpa, em particular na área em
estudo.
5. Para caracterização do ambiente sonoro foi solicitada às Câmaras Municipais a
classificação acústica adotada pelos municípios (Carta de Zonamento de Ruído).
6. Foi ainda solicitado à CCDR-Alentejo a seguinte informação:
– localização de aterros, ecocentros e estações de transferência;
– fontes de poluição atmosférica;
– instrumentos de gestão territorial considerados relevantes.
7. No âmbito da identificação de potenciais locais de escombreiras foi contactada a Direção
Geral de Energia e Geologia (DGEG) - Divisão de Licenciamento a quem serão
solicitadas:
– informação relativa à existência de concessões mineiras (localização, área da
concessão, nome da exploração e do explorador e substâncias exploradas), pedidos
de concessão mineira, pedidos de prospeção e pesquisa ou contratos de prospeção
e pesquisa, ocorrências de águas minerais naturais ou de águas de nascente, para
a área de influência do projeto;
– elementos referentes a explorações de massas minerais existentes na área de
influência do projeto, com a seguinte informação associada: localização das
explorações (em carta ou coordenadas); nome da exploração e do explorador;
substâncias exploradas; área de exploração atual e área total licenciada; áreas de
ampliação caso estejam previstas; áreas de defesa definidas para as explorações;
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situação atual (em exploração, abandonada, etc.); licenças de exploração já
atribuídas.
8. Ao ICNF foi solicitada informação referente à presença de Perímetros Florestais, Zonas
de Caça e a zonas sujeitas ao Regime Florestal passíveis de condicionar o
desenvolvimento dos traçados do referido projeto. Ao ICNF foram também pedidos
dados de monotorização.
9. À APA foi também solicitada informação referente a outros elementos, nomeadamente:
– dados sobre a qualidade do ar;
– elementos biológicos, tal como ictiofauna, invertebrados, fitobentos e macrófitos.
– elementos hidromorfológicos, nomeadamente o Habitat Survey sobre a bacia
hidrografica do guadiana, excluindo informações disponibilizadas no INTERSIG.
10. Ao LNEG foi solicitada a informação que se segue:
– localização das captações de água subterrânea e superficial para abastecimento
público e privado suas características (coordenadas, tipo de captação,
profundidade, caudal extraído, NHE, NHD);
– quais os perímetros de proteção estabelecidos para as captações de água
subterrânea;
– localização de nascentes, seu uso e utilizadores;
– informação relativa à existência de concessões mineiras (localização, área da
concessão, nome da exploração e do explorador e substâncias exploradas), pedidos
de concessão mineira, pedidos de prospeção e pesquisa ou contratos de prospeção
e pesquisa, ocorrências de águas minerais naturais ou de águas de nascente, para
a área de influência do projeto.
11. Por último, a EDP, REN, IP, IMT e CIGeoE foram informadas da intenção de elaboração
do EIA no sentido de averiguar se o projeto eventualmente interferiria com alguma
infraestrutura existente, projetada ou a projetar sob a jurisdição dessas mesmas
entidades.
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Aqualogus
Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
12 de julho de 2017 12:47
'geral@apambiente.pt'; 'arhalt.geral@apambiente.pt'
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

De:
Enviado:
Para:
Assunto:

REf.ª 124/2017
Agência Portuguesa do Ambiente / ARH-Alentejo
A/c. Exmo. Senhor Presidente
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio solicitar elementos relativos à área de inserção do projeto.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar

na

localização

da

área

de

estudo

é

enviado

um

link

(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicita-se a informação relativamente às zonas de protecção de aeródromos e heliportos presentes
no concelho de Serpa, em particular na área de estudo.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
Sistemas de abastecimento de água e saneamento municipais e multimunicipais:
– abastecimento de água: localização das origens da água para abastecimento doméstico, industrial e para
rega; identificação em planta das infraestruturas associadas ao abastecimento (condutas, estações
elevatórias, ETA, etc.) e sua caracterização; usos e necessidades para os diferentes sectores (agricultura,
indústria, doméstica...);
– localização das captações de água subterrânea e superficial para abastecimento público e suas
características (coordenadas, tipo de captação, profundidade, caudal extraído, NHE, NHD);
– localização de nascentes, seu uso e utilizadores;
– saneamento municipal: Identificação em planta das infraestruturas associadas à drenagem e tratamento
das águas residuais (coletores, ETAR, Estações Elevatórias, etc.);
– sistemas de tratamento de águas residuais: tipo de tratamento aplicado; local de descarga do efluente; e
caracterização qualitativa e quantitativa do efluente.
Fontes de poluição:
– Identificação e localização de fontes de poluição pontuais e difusas como sejam atividades industriais,
exploração de gado/suínos, áreas agrícolas, áreas de deposição de resíduos e as demais que se

considerem relevantes.
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– Dados de qualidade do ar.
Outros elementos:
– Elementos biológicos – ictiofauna, invertebrados, fitobentos e macrófitos;
– Elementos hidromorfológicos – Habitat Survey -sobre a bacia hidrográfica do Rio Guadiana, excluindo as
informações disponibilizadas no INTERSIG.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.

Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

25

Inês Lopes
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Inês Lopes [ilopes@aqualogus.pt]
sexta-feira, 25 de Maio de 2018 14:16
'geral@apambiente.pt'; 'arhalt.geral@apambiente.pt'
Geral Aqualogus
FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO
DE ELEMENTOS

REf.ª 0135/2018

Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico de São Bento e Respetivo Bloco de Rega foi-vos
enviado um pedido de elementos, num email de 12 de Julho de 2017, que se encontra citado no fim deste email.
Venho por este meio pedir um ponto de situação referente a este assunto, salientando que os documentos com a
área de estudo e as infraestruturas do projeto encontram-se agora disponíveis para download no seguinte link:
https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/6aqYGtgNyiaDXYj
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

REf.ª 124/2017
Agência Portuguesa do Ambiente / ARH-Alentejo
A/c. Exmo. Senhor Presidente
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio solicitar elementos relativos à área de inserção do projeto.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).

1

A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicita-se a informação relativamente às zonas de protecção de aeródromos e heliportos presentes
no concelho de Serpa, em particular na área de estudo.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
Sistemas de abastecimento de água e saneamento municipais e multimunicipais:
– abastecimento de água: localização das origens da água para abastecimento doméstico, industrial e para
rega; identificação em planta das infraestruturas associadas ao abastecimento (condutas, estações
elevatórias, ETA, etc.) e sua caracterização; usos e necessidades para os diferentes sectores (agricultura,
indústria, doméstica...);
– localização das captações de água subterrânea e superficial para abastecimento público e suas
características (coordenadas, tipo de captação, profundidade, caudal extraído, NHE, NHD);
– localização de nascentes, seu uso e utilizadores;
– saneamento municipal: Identificação em planta das infraestruturas associadas à drenagem e tratamento
das águas residuais (coletores, ETAR, Estações Elevatórias, etc.);
– sistemas de tratamento de águas residuais: tipo de tratamento aplicado; local de descarga do efluente; e
caracterização qualitativa e quantitativa do efluente.
Fontes de poluição:
– Identificação e localização de fontes de poluição pontuais e difusas como sejam atividades industriais,
exploração de gado/suínos, áreas agrícolas, áreas de deposição de resíduos e as demais que se
considerem relevantes.
– Dados de qualidade do ar.
Outros elementos:
– Elementos biológicos – ictiofauna, invertebrados, fitobentos e macrófitos;
– Elementos hidromorfológicos – Habitat Survey -sobre a bacia hidrográfica do Rio Guadiana, excluindo as
informações disponibilizadas no INTERSIG.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.

Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
2

Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Aqualogus
Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
12 de julho de 2017 12:31
'geral.agda@adp.pt'
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

De:
Enviado:
Para:
Assunto:

REf.ª 121/2017
Águas Públicas do Alentejo
A/c. Exmo. Senhor Presidente
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio solicitar elementos relativos à área de inserção do projeto.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar

na

localização

da

área

de

estudo

é

enviado

um

link

(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
Sistemas de abastecimento de água e saneamento municipais e multimunicipais:
– abastecimento de água: localização das origens da água para abastecimento doméstico, industrial e para
rega; identificação em planta das infraestruturas associadas ao abastecimento (condutas, estações

elevatórias, ETA, etc.) e sua caracterização; usos e necessidades para os diferentes sectores (agricultura,
indústria, doméstica...);
– localização das captações de água subterrânea e superficial para abastecimento público e suas
características (coordenadas, tipo de captação, profundidade, caudal extraído, NHE, NHD);
– localização de nascentes, seu uso e utilizadores;
– saneamento municipal: Identificação em planta das infraestruturas associadas à drenagem e tratamento
das águas residuais (coletores, ETAR, Estações Elevatórias, etc.);
– sistemas de tratamento de águas residuais: tipo de tratamento aplicado; local de descarga do efluente; e
caracterização qualitativa e quantitativa do efluente.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.

Inês Lopes
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Aqualogus
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
12 de julho de 2017 12:48
'geral@cm-serpa.pt'
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

Controlo:
Controlo

Destinatário

Lida

'geral@cm-serpa.pt'

Lida: 12/07/2017 14:24

REf.ª 126/2017
Câmara Municipal de Serpa
A/c. Exmo. Senhor Presidente
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio solicitar elementos relativos à área de inserção do projeto.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
Ordenamento do território:
– Plano Diretor Municipal (PDM), incluindo:
– Carta de Condicionantes;
– Carta de Ordenamento;
– Carta de RAN e REN (este último regime com os ecossistemas diferenciados);
– Indicação da data da publicação/aprovação e n.º do Decreto/Resolução do Conselho de Ministros
das Cartas supracitadas; Regulamento do PDM, indicação da Fase em que se encontra o PDM;
– Carta de Planos de Pormenor e de Planos de Urbanização aprovados e em elaboração do concelho;
indicação da data da publicação/aprovação e n.º do Decreto/Resolução do Conselho de Ministros das
Cartas supracitadas; Plantas de zonamento dos Planos intercetados pelo projeto; indicação do ponto de
situação de cada Plano;
– Planta de Loteamentos aprovados e em aprovação (com indicação da data de emissão da Planta);
– Carta de equipamentos atualizada do concelho (incluindo escolas, instituições de saúde, e equipamentos
de cultura e lazer, entre outros);
– Carta com os pontos de interesse turístico do concelho;
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– Indicação de outros Planos, Projetos e Compromissos urbanísticos (preferencialmente demarcados em
Planta) assumidos pela Câmara Municipal, com especial interesse para o projeto em questão e na área de
estudo considerada e/ou Entidades a contactar;
– Listagem das indústrias transformadoras, respetiva localização e tipo de atividade desenvolvida;
– Localização e caracterização (nome da exploração e do explorador, substâncias exploradas, área total
licenciada e situação atual) das indústrias extrativas (licenciadas pela câmara ou não).
Fontes de poluição:
– Identificação e localização de fontes de poluição pontuais e difusas como sejam atividades industriais,
exploração de gado/suínos, áreas agrícolas, áreas de deposição de resíduos e as demais que se
considerem relevantes.
Ruído:
– Classificação acústica adotada pelos municípios (Carta de Zonamento de Ruído)
Sistemas de abastecimento de água e saneamento municipais e multimunicipais:
– abastecimento de água: localização das origens da água para abastecimento doméstico, industrial e para
rega; identificação em planta das infraestruturas associadas ao abastecimento (condutas, estações
elevatórias, ETA, etc.) e sua caracterização; usos e necessidades para os diferentes sectores (agricultura,
indústria, doméstica...);
– localização das captações de água subterrânea e superficial para abastecimento público e suas
características (coordenadas, tipo de captação, profundidade, caudal extraído, NHE, NHD);
– localização de nascentes, seu uso e utilizadores;
– saneamento municipal: Identificação em planta das infraestruturas associadas à drenagem e tratamento
das águas residuais (coletores, ETAR, Estações Elevatórias, etc.);
– sistemas de tratamento de águas residuais: tipo de tratamento aplicado; local de descarga do efluente; e
caracterização qualitativa e quantitativa do efluente.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Inês Lopes
From:
Sent:
To:
Subject:

Sérgio Pestana [spestana@cm-serpa.pt]
sexta-feira, 19 de Janeiro de 2018 15:00
Inês Lopes
RE: Pedido de Elementos - PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE
AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE
REGA

Boa tarde,
Devido à dimensão dos ficheiros, vou enviar a informação via wetransfer.
Depois confirme a receção e se tiver alguma dúvida ligue-me.
Os nossos melhores cumprimentos,

Sérgio Pestana,
Ordenamento do Território / Informação Geográfica
Divisão de Urbanismo e Ordenamento do território
Município de Serpa

Praça da República |7830 Serpa (37º56'35.92''N; 7º35'49.38''O)
Tel. 284 540 100 | Fax: 284 544 721 | Site: www.cm-serpa.pt | Facebook: Serpa Terra Forte

De: Inês Lopes [ilopes@aqualogus.pt]
Enviado: quinta-feira, 18 de Janeiro de 2018 12:10
Para: Sérgio Pestana
Assunto: RE: Pedido de Elementos - PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA

Bom dia,
Nós trabalhamos com o Arcgis, mas penso que se mandar os dados em formato .shp conseguimos abrir aqui sem
problemas.
Cumprimentos,
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

From: Sérgio Pestana [mailto:spestana@cm-serpa.pt]
Sent: quinta-feira, 18 de Janeiro de 2018 11:32
To: Inês Lopes
Subject: RE: Pedido de Elementos - PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA
1

Bom dia,
Trabalham com o Geomedia correto?
Cumprimentos,
Sérgio Pestana,
Ordenamento do Território / Informação Geográfica
Divisão de Urbanismo e Ordenamento do território
Município de Serpa

Praça da República |7830 Serpa (37º56'35.92''N; 7º35'49.38''O)
Tel. 284 540 100 | Fax: 284 544 721 | Site: www.cm-serpa.pt | Facebook: Serpa Terra Forte

De: Inês Lopes [ilopes@aqualogus.pt]
Enviado: quinta-feira, 11 de Janeiro de 2018 16:25
Para: Sérgio Pestana
Assunto: RE: Pedido de Elementos - PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA

Boa tarde,
Obrigada pela resposta.
Exactamente, confirmo.
Cumprimentos,
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

From: Sérgio Pestana [mailto:spestana@cm-serpa.pt]
Sent: quinta-feira, 11 de Janeiro de 2018 16:17
To: Inês Lopes
Subject: RE: Pedido de Elementos - PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA
Boa tarde,
Se lhe enviar a informação disponível por tema para a área em anexo (shp) julgo que ficarão resolvidas as V.
necessidades de informação, ainda que a área de estudo venha a ser alterada, confirma?
Alguma informação será solicitada a outros serviços, ainda assim, penso que durante a próxima semana, estarei em
condições de responder.
Cumprimentos,
Sérgio Pestana, Geógrafo
Ordenamento do Território / Informação Geográfica
Divisão de Urbanismo e Ordenamento do território
2

Município de Serpa

Praça da República |7830 Serpa (37º56'35.92''N; 7º35'49.38''O)
Tel. 284 540 100 | Fax: 284 544 721 | Site: www.cm-serpa.pt | Facebook: Serpa Terra Forte

De: Inês Lopes [ilopes@aqualogus.pt]
Enviado: quinta-feira, 11 de Janeiro de 2018 15:16
Para: Sérgio Pestana
Assunto: Pedido de Elementos - PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA

Boa tarde,
Segue o link para os ficheiros da Área de Estudo em São Bento. Em relação às alterações à área de estudo ainda não
tenho informações necessárias. Se precisar de elementos adicionais entro em contacto novamente.
https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/zTmI68xT7LCoBua
Qualquer questão não hesite em contactar-nos.
Com os melhores cumprimentos,
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Aqualogus
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
12 de julho de 2017 12:47
'expediente@ccdr-a.gov.pt'
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

Controlo:
Controlo

Destinatário

Lida

'expediente@ccdr-a.gov.pt'

Lida: 12/07/2017 15:25

REf.ª 125/2017
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo)
A/c. Exmo. Senhor Presidente
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio solicitar elementos relativos à área de inserção do projeto.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:


Eventuais fontes de poluição atmosférica;



Informações acerca da localização de aterros, ecocentros e estações de transferência;



Identificação e localização de fontes de poluição pontuais e difusas como sejam atividades industriais,
exploração de gado/suínos, áreas agrícolas e as demais que se considerem relevantes;



Informação relativa a escoamento de produtos agrícolas referente a empresas no concelho de Serpa, se
possível com informação detalhada por: ano, nº proc., empresa, CAE grupo, CAE 3.0, actividade, classe,

local, coordenadas.


Instrumentos de gestão territorial que considerem relevantes.

Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:

– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes
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Inês Lopes
Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
quinta-feira, 27 de Julho de 2017 16:13
ilopes@aqualogus.pt; filipareis@aqualogus.pt
FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO
DE ELEMENTOS
418-Circuito Hidraulico de São Bento-FONTES POLUIDORAS-SERPA.pdf;
2017-07-12%204399-2017.pdf

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

De: expediente [mailto:expediente@ccdr-a.gov.pt]
Enviada: 27 de julho de 2017 15:49
Para: geral@aqualogus.pt
Cc: Balbina Zambujo
Assunto: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO
E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

Saída nº 2877 de 27/07/2017
Na sequência do V. e.mail de 12 de Julho de 2017, junto se envia quadro com os elementos relativos à área de
inserção do projeto referido em assunto.
Com os melhores cumprimentos,

Balbina Crespo Zambujo
Secretariado
Direcção de Serviços de Ambiente

Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo
Av. Eng. Arantes e Oliveira, 193 - 7004-514 ÉVORA
Tel.: + 351 266 740 300 - Fax.: + 351 266 706 562
www.ccdr-a.gov.pt email: expediente@ccdr-a.gov.pt

1

Aqualogus
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
12 de julho de 2017 12:48
'energia@dgeg.pt'; 'recursos.geologicos@dgeg.pt'
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

REf.ª 127/2017
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) - Direção de Serviços de Minas e Pedreiras
A/c. Exmo. Senhor Presidente
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio solicitar elementos relativos às da área de inserção do projeto.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
– informação relativa à existência de concessões mineiras (localização, área da concessão, nome da
exploração e do explorador e substâncias exploradas), pedidos de concessão mineira, pedidos de
prospeção e pesquisa ou contratos de prospeção e pesquisa, ocorrências de águas minerais naturais ou de
águas de nascente, para a área de influência do projeto;
– elementos referentes a explorações de massas minerais existentes na área de influência do projeto, com a
seguinte informação associada: localização das explorações (em carta ou coordenadas); nome da
exploração e do explorador; substâncias exploradas; área de exploração atual e área total licenciada; áreas
de ampliação caso estejam previstas; áreas de defesa definidas para as explorações; situação atual (em
exploração, abandonada, etc.); licenças de exploração já atribuídas.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.

Inês Lopes
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Inês Lopes
From:
Sent:
To:
Subject:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
segunda-feira, 4 de Setembro de 2017 08:18
filipareis@aqualogus.pt; ilopes@aqualogus.pt
FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO
DE ELEMENTOS

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

De: Isabel Maria Piedade Vaz (DGEG) [mailto:isabel.madeira@dgeg.pt]
Enviada: 1 de setembro de 2017 19:04
Para: geral@aqualogus.pt
Cc: Carlos Jorge Oliveira (DGEG); Combustiveis (DGEG); Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG); Tiago Louro Bonifácio
Pereira da Silva (DGEG)
Assunto: FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S.
BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

Boa tarde,

A área do projeto relativo ao Circuito Hidráulico e respetivo bloco de rega nas freguesias de Vila Nova de S. Bento,
Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa, não conflitua com a Rede Nacional de Transporte de Gás
Natural ou outras infraestruturas de combustíveis licenciadas por estes Serviços, pelo que nada temos a opor
relativamente ao supramencionado projeto.
Com os melhores cumprimentos,
1

Isabel Madeira

Direcção de Serviços de Combustiveis
Chefe de Divisão de Licenciamento e Fiscalização
Av. 5 de Outubro, 208 (Ed. Santa Maria)
1069-203 Lisboa
Tel: 217922745
Email: isabel.vaz@dgeg.pt
De: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG)
Enviada: segunda-feira, 28 de agosto de 2017 11:59
Para: geral@aqualogus.pt
Cc: Combustiveis (DGEG)
Assunto: RE: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S.
BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

Bom dia
Na sequência da v/solicitação efetuada através do email infra, vimos por este meio comunicar que a
informação em causa se encontra disponível através de Serviços Web, podendo ser visualizada e/ou
descarregada usando o mesmo software utilizado para visualização/manipulação de Shapefiles (*.shp).
Os links para aceder à informação estão disponíveis no site da DGEG (www.dgeg.pt).
Nas situações referentes a explorações de massas minerais (pedreiras) sugere-se que seja igualmente
efectuada uma consulta específica aos Serviços da edilidade.
Quanto a informações atualizadas sobre eventuais áreas de valor geológico e/ou geomorfológico na área
de estudo, deverá ser consultado o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).
Quanto a informações sobre Gasodutos, Oleodutos e redes de distribuição, tendo presente que se trata de
infraestruturas sensíveis, esta Direção Geral está a analisar o respectivo pedido, sendo enviada
oportunamente resposta, caso se verifiquem eventuais interferências com infraestruturas desta natureza.
Caso considerem necessário estamos ao dispor para qualquer esclarecimento.
Com os melhores cumprimentos
Nuno Sousa Neves

Técnico superior (Arq.)
Direção de Serviços de Apoio e Gestão de Recursos / Núcleo de Ordenamento do Território

nuno.neves@dgeg.pt
Direcção-Geral de Energia e Geologia
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Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício Sta. Maria)
1069-203 Lisboa
Tel: 21 792 27 00/800 | Fax: 21 793 95 40

De: Aqualogus [mailto:geral@aqualogus.pt]
Enviada: quarta-feira, 12 de julho de 2017 12:48
Para: Energia (DGEG); Recursos Geologicos (DGEG)
Assunto: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO
E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

REf.ª 127/2017
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) - Direção de Serviços de Minas e Pedreiras
A/c. Exmo. Senhor Presidente
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio solicitar elementos relativos às da área de inserção do projeto.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
– informação relativa à existência de concessões mineiras (localização, área da concessão, nome da
exploração e do explorador e substâncias exploradas), pedidos de concessão mineira, pedidos de
prospeção e pesquisa ou contratos de prospeção e pesquisa, ocorrências de águas minerais naturais ou de
águas de nascente, para a área de influência do projeto;
– elementos referentes a explorações de massas minerais existentes na área de influência do projeto, com a
seguinte informação associada: localização das explorações (em carta ou coordenadas); nome da
exploração e do explorador; substâncias exploradas; área de exploração atual e área total licenciada; áreas
de ampliação caso estejam previstas; áreas de defesa definidas para as explorações; situação atual (em
exploração, abandonada, etc.); licenças de exploração já atribuídas.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.

Inês Lopes
3

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Inês Lopes
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
terça-feira, 10 de Julho de 2018 13:09
ilopes@aqualogus.pt
'Filipa Reis'
FW: Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico de S
Bento e respetivo Bloco de Rega

De: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) [mailto:nuno.neves@dgeg.pt]
Enviada: 10 de julho de 2018 12:55
Para: geral@aqualogus.pt
Cc: Maria Carla Lourenco (DGEG)
Assunto: FW: Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico de S Bento e respetivo
Bloco de Rega

Boa tarde.
Na sequência da v/solicitação, efetuada através do email infra, vimos por este meio comunicar, que a informação
em causa (passível de ser cedida), apenas se encontra disponível através de Serviços Web (conforme foi já referido
em outras solicitações semelhantes).
Os links para aceder à informação estão disponíveis no site da DGEG (www.dgeg.gov.pt).
A informação SIG poderá ser visualizada e/ou descarregada usando o mesmo software utilizado para
visualização/manipulação de Shapefiles (*.shp).
Os dados estatísticos encontram-se em “Áreas Sectoriais”.
Nas situações referentes a explorações de massas minerais (pedreiras) deverá também ser efectuada uma consulta
específica aos Serviços dos Municípios abrangidos.
No que se prende com outros recursos do domínio hídrico, incluindo furos, poços e nascentes, deverá ser
consultada a APA-Agência Portuguesa do Ambiente.
Quanto a informações atualizadas sobre eventuais áreas de valor geológico e/ou geomorfológico na área de estudo,
deverá ser consultado o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).
Para informações referentes a servidões relacionadas com a rede Elétrica (para além da informação que se encontra
disponível através de Serviços Web), deverão ser consultadas as entidades concessionárias responsáveis pelo
transporte e distribuição de energia.
Caso considerem necessário estamos ao dispor para qualquer esclarecimento.
Com os melhores cumprimentos
Nuno Sousa Neves

Técnico superior (Arq.)
Equipa de Projeto do SIG e Ordenamento
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nuno.neves@dgeg.pt
Direcção-Geral de Energia e Geologia
Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício Sta. Maria)
1069-203 Lisboa

www.dgeg.gov.pt
Tel: 21 792 27 00/800 | Fax: 21 793 95 40

De: Maria Carla Lourenco (DGEG)
Enviada: terça-feira, 10 de julho de 2018 11:24
Para: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG)
Assunto: FW: Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico de S Bento e respetivo
Bloco de Rega
De: Mário Jorge Guedes (DGEG)
Enviada: terça-feira, 10 de julho de 2018 11:21
Para: Maria Carla Lourenco (DGEG)
Assunto: FW: Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico de S Bento e respetivo
Bloco de Rega

Cumprimentos,
Mário Guedes

Edificio Santa Maria
Av. 5 de Outubro, 208
1069 - 203 Lisboa
Tel: 217 922 704
Email: diretor.geral@dgeg.pt
www.dgeg.gov.pt
Nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-lei n.º 135/99, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2014, a correspondência transmitida por via eletrónica
tem o mesmo valor da trocada em suporte de papel, devendo ser-lhe conferida idêntico tratamento.
Este e-mail contém informação dirigida e para uso exclusivo das pessoas acima enunciadas. O seu conteúdo é confidencial e é expressamente proibida qualquer
utilização não autorizada. Se recebeu este mail por engano, por favor notifique o seu remetente imediatamente. Obrigado.
Privileged / Confidential information may be contained in this E-mail and is intended only for the use of the intended recipient(s). If you are not the recipient, or
the person responsible for delivering it to the recipient, you may not copy or disclose this to anyone else and must immediately eliminate this message from your
system.

De: Energia (DGEG)
Enviada: 28 de junho de 2018 12:21
Para: Diretor Geral DGEG (DGEG); Maria do Céu Faria (DGEG)
Assunto: FW: Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico de S Bento e respetivo
Bloco de Rega

De: Aqualogus [mailto:geral@aqualogus.pt]
Enviada: quarta-feira, 27 de junho de 2018 18:42
Para: Recursos Geologicos (DGEG); Energia (DGEG)
2

Assunto: Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico de S Bento e respetivo Bloco de
Rega

Ref.ª 00173/2018
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) - Direção de Serviços de Minas e Pedreiras
A/c. Exmo. Senhor Presidente
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto do Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco de
Rega, contratualizado pela EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a
AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio solicitar esclarecimentos relativos à área de
prospeção e pesquisa Moura-Ficalho (Nº Cadastro MNPP00616), uma vez que esta intersecta parcialmente a área
de estudo do referido projeto. Adicionalmente, solicitamos informação atualizada respeitante a servidões
administrativas de âmbito mineiro.
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
no
seguinte
link
(
https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/oq0GwVvXBlewnoR ) um excerto da Carta Militar com a respetiva delimitação,
um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo e infraestruturas lineares de abastecimento projetadas.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.

Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Inês Lopes
From:
Sent:
To:
Subject:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
quarta-feira, 27 de Junho de 2018 18:42
recursos.geologicos@dgeg.pt; energia@dgeg.pt
Projeto de Execução e Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico de S Bento
e respetivo Bloco de Rega

Ref.ª 00173/2018
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) - Direção de Serviços de Minas e Pedreiras
A/c. Exmo. Senhor Presidente
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto do Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco de
Rega, contratualizado pela EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a
AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio solicitar esclarecimentos relativos à área de
prospeção e pesquisa Moura-Ficalho (Nº Cadastro MNPP00616), uma vez que esta intersecta parcialmente a área
de estudo do referido projeto. Adicionalmente, solicitamos informação atualizada respeitante a servidões
administrativas de âmbito mineiro.
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
no
seguinte
link
(
https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/oq0GwVvXBlewnoR ) um excerto da Carta Militar com a respetiva delimitação,
um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo e infraestruturas lineares de abastecimento projetadas.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.

Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Inês Lopes
From:
Sent:
To:
Subject:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
segunda-feira, 28 de Agosto de 2017 12:27
'Filipa Reis'; ilopes@aqualogus.pt
FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO
DE ELEMENTOS

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

De: Nuno Miguel Sousa Neves (DGEG) [mailto:nuno.neves@dgeg.pt]
Enviada: 28 de agosto de 2017 11:59
Para: geral@aqualogus.pt
Cc: Combustiveis (DGEG)
Assunto: RE: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S.
BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

Bom dia
Na sequência da v/solicitação efetuada através do email infra, vimos por este meio comunicar que a
informação em causa se encontra disponível através de Serviços Web, podendo ser visualizada e/ou
descarregada usando o mesmo software utilizado para visualização/manipulação de Shapefiles (*.shp).
Os links para aceder à informação estão disponíveis no site da DGEG (www.dgeg.pt).
Nas situações referentes a explorações de massas minerais (pedreiras) sugere-se que seja igualmente
efectuada uma consulta específica aos Serviços da edilidade.
Quanto a informações atualizadas sobre eventuais áreas de valor geológico e/ou geomorfológico na área
de estudo, deverá ser consultado o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).
Quanto a informações sobre Gasodutos, Oleodutos e redes de distribuição, tendo presente que se trata de
infraestruturas sensíveis, esta Direção Geral está a analisar o respectivo pedido, sendo enviada
oportunamente resposta, caso se verifiquem eventuais interferências com infraestruturas desta natureza.
Caso considerem necessário estamos ao dispor para qualquer esclarecimento.
Com os melhores cumprimentos
Nuno Sousa Neves

Técnico superior (Arq.)
Direção de Serviços de Apoio e Gestão de Recursos / Núcleo de Ordenamento do Território
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nuno.neves@dgeg.pt
Direcção-Geral de Energia e Geologia
Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício Sta. Maria)
1069-203 Lisboa
Tel: 21 792 27 00/800 | Fax: 21 793 95 40

De: Aqualogus [mailto:geral@aqualogus.pt]
Enviada: quarta-feira, 12 de julho de 2017 12:48
Para: Energia (DGEG); Recursos Geologicos (DGEG)
Assunto: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO
E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

REf.ª 127/2017
Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) - Direção de Serviços de Minas e Pedreiras
A/c. Exmo. Senhor Presidente
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio solicitar elementos relativos às da área de inserção do projeto.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
– informação relativa à existência de concessões mineiras (localização, área da concessão, nome da
exploração e do explorador e substâncias exploradas), pedidos de concessão mineira, pedidos de
prospeção e pesquisa ou contratos de prospeção e pesquisa, ocorrências de águas minerais naturais ou de
águas de nascente, para a área de influência do projeto;
– elementos referentes a explorações de massas minerais existentes na área de influência do projeto, com a
seguinte informação associada: localização das explorações (em carta ou coordenadas); nome da
exploração e do explorador; substâncias exploradas; área de exploração atual e área total licenciada; áreas
de ampliação caso estejam previstas; áreas de defesa definidas para as explorações; situação atual (em
exploração, abandonada, etc.); licenças de exploração já atribuídas.

2

Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.

Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Aqualogus
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
12 de julho de 2017 12:49
'dgterritorio@dgterritorio.pt'
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

REf.ª 129/2017
Direção Geral do Território
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de averiguar se o mesmo interfere
com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicita-se a informação relativamente a marcos geodésicos existentes no concelho de Serpa, em
particular na área de estudo.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
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Inês Lopes
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
quinta-feira, 13 de Julho de 2017 15:24
ilopes@aqualogus.pt; 'Filipa Reis'
FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO
DE ELEMENTOS
MN_SBento.dbf; MN_SBento.prj; MN_SBento.qpj; MN_SBento.shp; MN_SBento.shx;
VG_SBento.dbf; VG_SBento.prj; VG_SBento.qpj; VG_SBento.shp; VG_SBento.shx

Ref.ª XXXX/201X

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

De: Ana Maria Medeiro [mailto:amedeiro@dgterritorio.pt]
Enviada: 13 de julho de 2017 14:24
Para: geral@aqualogus.pt
Cc: Maria Manuela Rodrigues Lisboa; Marisa Isabel Silva; Helena Cristina Ribeiro
Assunto: RE: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S.
BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS
Boa tarde,
Seguem em anexo as ShapeFiles com os vértices geodésicos (coordenadas PT-TM06/ETRS89) e as marcas de
nivelamento existentes dentro da área de estudo abrangida por este projeto.
Informa-se que o parecer da DGT irá seguir posteriormente, via correio.
Com os melhores cumprimentos,
Ana Medeiro
Engenheira Geógrafa
________________________________________
Direção-Geral do Território
Direção de Serviços de Geodesia, Cartografia e Informação Geográfica
Divisão de Geodesia
Rua Artilharia 1, 107, 1099-052 LISBOA
Tel: +351 213819606
Fax: +351 213819694
Email: amedeiro@dgterritorio.pt

De: Aqualogus [mailto:geral@aqualogus.pt]
Enviada: quarta-feira, 12 de Julho de 2017 12:49
Para: DGTERRITORIO
1

Assunto: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO
E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

REf.ª 129/2017
Direção Geral do Território
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de averiguar se o mesmo interfere
com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicita-se a informação relativamente a marcos geodésicos existentes no concelho de Serpa, em
particular na área de estudo.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Aqualogus
Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
12 de julho de 2017 12:49
'geral@drapal.min-agricultura.pt'
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

De:
Enviado:
Para:
Assunto:

REf.ª 130/2017
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP-Alentejo)
A/c. Exmo. Senhor Presidente
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio solicitar elementos relativos à área de inserção do projeto.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar

na

localização

da

área

de

estudo

é

enviado

um

link

(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicita-se a informação relativamente a fontes de poluição existentes no concelho de Serpa, em
particular para a área de estudo.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Inês Lopes
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
sexta-feira, 14 de Julho de 2017 09:22
ilopes@aqualogus.pt; 'Filipa Reis'
FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO
DE ELEMENTOS
ConteudoGescor_492443_700491_644152.MSG

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

De: mpereira@drapal.min-agricultura.pt [mailto:mpereira@drapal.min-agricultura.pt]
Enviada: 14 de julho de 2017 09:07
Para: geral@aqualogus.pt
Assunto: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO
E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS
ENT/3667/2017/DSID
Vimos por este meio em resposta à vossa solicitação de informação (ENT/3667/2017/DSID) para a elaboração do
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO
BLOCO DE REGA, referir que os serviços desta Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, não dispõem
dos direitos de cedência da informação relativa aos temas referidos, pois trata-se de informação elaborada no
âmbito e competência de outras entidades.
Neste sentido e tendo por referência a afetação no território identificado, referimos que relativamente aos
Aproveitamentos Hidroagrícolas e demais assuntos conexos, a autoridade nacional do regadio é a Direção Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural. Relativamente à identificação de locais de contaminação de água, a entidade
com competência em razão de matéria é a Agência Portuguesa do Ambiente - ARH Alentejo.
Com os melhores cumprimentos,
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Aqualogus
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
12 de julho de 2017 12:50
'sustentabilidade@edp.pt'
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

REf.ª 131/2017
EDP – Energia de Portugal
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de averiguar se o mesmo interfere
com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Inês Lopes
From:
Sent:
To:
Subject:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
sexta-feira, 14 de Julho de 2017 10:29
ilopes@aqualogus.pt; 'Filipa Reis'
FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO
DE ELEMENTOS

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

De: Nuno Portal [mailto:Nuno.Portal@edp.pt]
Enviada: 14 de julho de 2017 10:09
Para: geral@aqualogus.pt
Cc: Manuela Borges; Sustentabilidade
Assunto: FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S.
BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

Exmos. Senhores
Em resposta ao vosso mail em anexo, vimos informar que o projeto em referência não interfere com
infraestruturas existentes e ou projetos em estudo sob jurisdição da EDP Produção.
Com cumprimentos,

Nuno Portal
EDP GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA SA
Dst - Direcção de Sustentabilidade
Diretor
R. Ofélia Diogo Costa, 45
PORTO, PT
Tel: 935445016

From: Sustentabilidade
Sent: quarta-feira, 12 de julho de 2017 17:00
To: Carlos Silva Neto <Carlos.SilvaNeto@edp.pt>; Maria José Vales <MariaJose.Vales@edp.pt>; Nuno Portal
<Nuno.Portal@edp.pt>

1

Subject: FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E
RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

Boa tarde,
Reenvio e-mail recebido na caixa de correio da Sustentabilidade, agradecendo resposta direta caso este
assunto vos diga respeito.
Cumprimentos
Manuela Borges

Direcção de Sustentabilidade
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A.
Av. 24 de Julho, nº 12 – Torre Poente, Piso 3
1249 – 300 Lisboa, PT

From: Aqualogus [mailto:geral@aqualogus.pt]
Sent: quarta-feira, 12 de julho de 2017 12:50
To: Sustentabilidade <sustentabilidade@edp.pt>
Subject: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E
RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

REf.ª 131/2017
EDP – Energia de Portugal
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de averiguar se o mesmo interfere
com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
2

– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

Esta mensagem e os ficheiros anexos podem conter informação confidencial ou reservada. Se, por engano, receber esta
mensagem, solicita-se que informe de imediato o remetente e que elimine a mensagem e ficheiros anexos sem os reproduzir.
This message and any files herewith attached may contain confidential or privileged information. If you receive this message in
error, please notify us immediately and delete this message and any files attached without copying them in any way.
Este mensaje, asi como los archivos anexos, pueden contener informacion reservada o confidencial. Si Usted recibe este
mensaje por error, le rogamos que informe de inmediato al remitente y elimine el mensaje y los ficheros anexos, sin
reproducirlos en modo alguno.

3

Aqualogus
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
12 de julho de 2017 12:51
'info@iptelecom.pt'
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

REf.ª 137/2017
Infraestruturas de Portugal – IP Telecom
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de averiguar se o mesmo interfere
com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Aqualogus
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
12 de julho de 2017 12:51
'info@ippatrimonio.pt'
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

REf.ª 136/2017
Infraestruturas de Portugal – IP Património
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de averiguar se o mesmo interfere
com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Aqualogus
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
12 de julho de 2017 12:51
'info@ipengenharia.pt'
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

REf.ª 135/2017
Infraestruturas de Portugal – IP Engenharia
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de averiguar se o mesmo interfere
com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.

Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Inês Lopes
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
quarta-feira, 30 de Agosto de 2017 15:16
'Filipa Reis'; ilopes@aqualogus.pt
FW: 2017INF01817 - Pedido de Shapefile
Aqualogus.rar

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

De: Direção de Coordenação Comercial e Gestão do Cliente [mailto:DCN@infraestruturasdeportugal.pt]
Enviada: 30 de agosto de 2017 11:50
Para: geral@aqualogus.pt
Cc: Ana Margarida dos Santos de Abreu; Anabela Poças Pires
Assunto: RE: 2017INF01817 - Pedido de Shapefile
Bom dia,
Na sequência do solicitado em 12 de julho, remete-se em anexo, a Rede Rodoviária sob gestão da Infraestruturas de

Portugal contida na área de estudo indicada por essa empresa, com uma extensão de 32 km, no formato vetorial
pretendido (shapefile).
Oportunamente será enviada a fatura/recibo do pagamento efetuado.
Com os melhores cumprimentos,
Jorge Pinheiro

Direção Comercial e Desenvolvimento do Negócio
Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA · Portugal
T (+351) 212 879 000 · F (+351) 212 879 922

www.infraestruturasdeportugal.pt

De: Aqualogus [mailto:geral@aqualogus.pt]
Enviada: terça-feira, 22 de Agosto de 2017 15:04
Para: Direção de Coordenação Comercial e Gestão do Cliente
Assunto: RE: 2017INF01817 - Pedido de Shapefile
Boa tarde
Vimos enviar o comprovativo da transferência bancária no valor de 61,50 € para disponibilização da informação
solicitada.
Segue os elementos para emissão da fatura correspondente:
1

AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda
Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
1990 -137 Lisboa
Contribuinte n.º 503 696 536
Com os melhores cumpriemntos
Sandra Marques

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

De: Direção de Coordenação Comercial e Gestão do Cliente [mailto:DCN@infraestruturasdeportugal.pt]
Enviada: 16 de agosto de 2017 17:52
Para: geral@aqualogus.pt
Assunto: 2017INF01817 - Pedido de Shapefile

Exm.os Senhores
Relativamente ao solicitado, informa-se que a disponibilização da Rede Rodoviária sob gestão da Infraestruturas de
Portugal contida na área de estudo indicada por essa empresa, com uma extensão de 32 km, no formato vetorial
pretendido (shapefile), tem um custo total de 50 €, acrescido do valor do IVA.
Assim, para adquirir a referida informação terão que efetuar o pagamento do valor total de € 61,50 (IVA incluído),
por transferência bancária para a seguinte conta:
IBAN: PT50 0781 0112 01120014277 89
BIC: IGCPPTPL
Agradece-se o envio do respetivo comprovativo do pagamento e indicação dos seus dados para efeitos de faturação
(nome, morada e NIF) para o presente email, após o qual remeteremos a referida informação.
Com os melhores cumprimentos,
Margarida Abreu
Direção Comercial e Desenvolvimento do Negócio
Praça da Portagem ∙ 2809-013 ALMADA ∙ Portugal
T (+351) 212 879 000 ∙ F (+351) 212 879 922

www.infraestruturasdeportugal.pt
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Right-click here to download pictures. To help protect y our priv acy , Outlook prev ented automatic download of this picture from the Internet.

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

DISCLAIMER

Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos à mesma são confidenciais e para
uso exclusivo do destinatário e os mesmos são propriedade da Infraestruturas de
Portugal, SA. Cabe ao destinatário assegurar a verificação de vírus e outras
medidas que assegurem que esta mensagem não afeta os seus sistemas. Se não
for o destinatário, não deverá usar, distribuir ou copiar este correio eletrónico,
devendo proceder à sua eliminação e informar o emissor. É estritamente proibido o
uso, a distribuição, a cópia ou qualquer forma de disseminação não autorizada
deste correio eletrónico e seus anexos. Se recebeu este correio eletrónico por
engano, por favor reenvie-o juntamente com os anexos para o emissor e apague-o
do seu sistema. A Infraestruturas de Portugal, SA. agradece a sua cooperação.

The information contained in this e-mail and any accompanying documents
is confidential, may be privileged, and is intended solely for the person
and/or entity to whom it is addressed (i.e. those identified in the "To" and "cc"
box). It is the property of Infraestruturas de Portugal, SA. Unauthorized
disclosure, or copying of this communication, or any part thereof, is strictly
prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error,
please return the e-mail and attachments to the sender and delete the e-mail
and attachments and any copy from your system. Infraestruturas de
Portugal, SA. thanks you for your cooperation.

Sede Social | Head Office Praça da Portagem · 2809-013 Almada · Portugal
NIPC | Tax ID 503 933 813

Dê o seu contributo para a sustentabilidade. Imprima o estritamente necessário e a preto e branco.
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Aqualogus
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
12 de julho de 2017 12:50
'imt@imt-ip.pt'
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

REf.ª 134/2017
IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de averiguar se o mesmo interfere
com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Inês Lopes
Rui Cesar Ilha Luso Soares [rluso@imt-ip.pt]
terça-feira, 28 de Agosto de 2018 14:53
ilopes@aqualogus.pt
IMT - dseap.secretariado
RE: 09 FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO
DE ELEMENTOS
Mapa S. Bento.pdf; S. Bento.zip

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Exmºs Senhores,
Na sequência do solicitado, enviamos em anexo um PDF com o mapa da Rede Rodoviária Nacional na área de
estudo e um ZIP com essa rede em formato shapefile.
Da análise do mapa pode-se constatar que:
1. A atravessar a Aldeia Nova de S. Bento existe a antiga EN260 (que inclui a variante sul a S. Bento), que não
está classificada no Plano Rodoviário Nacional;
2. No entanto, esta estrada assegura as funções de IP8, itinerário previsto no Plano Rodoviário Nacional, mas
que não está ainda construído;
3. A atravessar a Aldeia Nova de S. Bento, de norte para sul, existe a antiga EN392, que não está classificada no
Plano Rodoviário Nacional;
4. Todas estas estradas estão sob a jurisdição da IP, SA, à exceção do troço da antiga EN392 a sul da Aldeia
Noca de S. Bento que já está sob jurisdição municipal.
Devem perguntar à IP, SA em que situação está o IP8 e se existe algum estudo com o seu traçado.
Com os melhores cumprimentos,
Rui Luso Soares
Direção de Serviços de Sistemas de Informação
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.
Av. das Forças Armadas, 40 1649-022 Lisboa
Telef. + 351 217 949 089 | Fax + 351 210 051 171
rluso@imt-ip.pt | www.imt-ip.pt

De: Inês Lopes [mailto:ilopes@aqualogus.pt]
Enviada: sexta-feira, 25 de maio de 2018 13:20
Para: Imt Mail Geral
Cc: Geral Aqualogus
Assunto: FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

REf.ª 0133/2018
Exmos. Senhores

1

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico de São Bento e
Respetivo Bloco de Rega foi-vos enviado um pedido de elementos, num email de 12
de Julho de 2017, que se encontra citado no fim deste email.
Venho por este meio pedir um ponto de situação referente a este assunto,
salientando que os documentos com a área de estudo e as infraestruturas do
projeto encontram-se agora disponíveis para download no seguinte link:
https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/6aqYGtgNyiaDXYj
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos
melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

REf.ª 134/2017
IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado
pela EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a
AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este meio consultar os
vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de averiguar se o
mesmo interfere com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins
Múltiplos do Alqueva e as áreas a beneficiar serão abastecidas a partir do circuito
hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje (infraestrutura já
existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega,
distribui-se pelas freguesias de Vila Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa
(Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas Folhas 523,
524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à
escala 1:25 000. Para auxiliar na localização da área de estudo é enviado um link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da
Carta Militar com a respetiva delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de
estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as infraestruturas
lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato
digital (preferencialmente georreferenciada), num dos seguintes formatos:
2

– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos
melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Aqualogus
Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
12 de julho de 2017 12:50
'secretariado.cd@icnf.pt'
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

De:
Enviado:
Para:
Assunto:

REf.ª 132/2017
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)
A/c. Exmo. Senhor Presidente
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio solicitar elementos relativos à área de inserção do projeto.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar

na

localização

da

área

de

estudo

é

enviado

um

link

(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicita-se a toda a informação disponível para a área de estudo, referente à presença de Perímetros
Florestais, Zonas de Caça e a zonas sujeitas ao Regime Florestal passíveis de condicionar o desenvolvimento do
projeto.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
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Inês Lopes
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
segunda-feira, 21 de Agosto de 2017 18:25
'Teresa Pimenta'
'Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação'
RE: Pedido de elementos - EIA Circuito Hidráulico de S. Bento e respetivo Bloco de
Rega - Envio de orçamento

Boa tarde,
No âmbito do email enviado solicitamos o esclarcimento do que consiste o "Fornecimento de outros
dados georreferenciados em formato digital", tendo em consideração que através do site do ICNF já se
encontra disponível para consulta e download, alguma informação georreferenciada de carácter público.
Melhores cumprimentos
P’ Eng.ª Inês Lopes
Sandra Marques

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

De: Teresa Pimenta [mailto:Teresa.Pimenta@icnf.pt]
Enviada: 7 de agosto de 2017 13:07
Para: geral@aqualogus.pt
Cc: Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação
Assunto: RE: Pedido de elementos - EIA Circuito Hidráulico de S. Bento e respetivo Bloco de Rega - Envio de
orçamento

Bom dia,
Foi enviado este email e não obtivemos qualquer resposta.
Muito obrif«gada,
______________________
Teresa Pimenta
Técnica Superior
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP
GABINETE DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
Reserva Natural do Estuário do Tejo

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, nº 1
2890-015 Alcochete
T: +351 212 348 021
www.icnf.pt
De: Teresa Pimenta
Enviada: sexta-feira, 28 de julho de 2017 18:21
Para: 'filipareis@aqualogus.pt'
1

Cc: 'geral@aqualogus.pt'; Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação
Assunto: Pedido de elementos - EIA Circuito Hidráulico de S. Bento e respetivo Bloco de Rega - Envio de orçamento

Boa tarde,
Conforme solicitado, relativamente ao assunto acima mencionado, vimos por este meio informar, que o conjunto de
dados solicitados, terão um custo pelo seu tratamento.
Tendo em consideração o ponto 12.4 - Fornecimento de outros dados georeferenciados em formato digital, 12.4.1 e
12.4.2 da Tabela de taxas e preços bens e serviços. Atualização 2017, relativo ao Despacho nº. 13350/2014, serve o
presente para informar que o fornecimento dos dados pretendidos terá o custo total de 95,4€.
Para procedermos ao respetivo envio deverá efetuar transferência bancária para o IBAN PT50
078101120000000780145, e enviar o respetivo comprovativo de pagamento em resposta a este email.
Para efeitos de emissão de fatura deverá enviar também os seguintes elementos:
Nome completo
Morada completa
NIF
Os melhores cumprimentos,
______________________
Teresa Pimenta
Técnica Superior
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP
GABINETE DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
Reserva Natural do Estuário do Tejo

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, nº 1
2890-015 Alcochete
T: +351 212 348 021
www.icnf.pt
Righ
tclick
here
to
dow
nlo…
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Aqualogus
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
12 de julho de 2017 12:47
'igeoe@igeoe.pt'
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

REf.ª 132/2017
Instituto Geográfico do Exército
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de averiguar se o mesmo interfere
com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Inês Lopes
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
quinta-feira, 13 de Julho de 2017 15:24
ilopes@aqualogus.pt; 'Filipa Reis'
FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO
DE ELEMENTOS
image003.gif

Ref.ª XXXX/201X

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

De: IGeoE [mailto:igeoe@igeoe.pt]
Enviada: 13 de julho de 2017 14:36
Para: Aqualogus
Assunto: RE: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S.
BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

Exmos. Srs.
O Centro de Informação Geoespacial do Exército tem o prazer de acusar a receção do seu email, o qual
agradece e informa o email deverá ser dirigido ao Estado Maior do Exército.
Com os melhores cumprimentos,
Ricardo Carrasco
1º Sargento de Artilharia
Secção de Fornecimento de Informação Geográfica
Centro de Documentação Geográfica Militar
igeoe@igeoe.pt |Tel: 21 850 53 68 | Militar: 425 468

Av. Dr. Alfredo Bensaúde
1849-014 Lisboa - Portugal
Tel.: 21 850 53 00 | Fax: 21 853 21 19
igeoe@igeoe.pt | http://www.igeoe.pt
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From: Aqualogus [mailto:geral@aqualogus.pt]
Sent: quarta-feira, 12 de Julho de 2017 12:47
To: IGeoE
Subject: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E
RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

REf.ª 132/2017
Instituto Geográfico do Exército
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de averiguar se o mesmo interfere
com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

AVISO
Esta mensagem e anexos, se existentes, pode conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se não for o destinatário ou pessoa autorizada
pelo mesmo, não deve usar, divulgar, distribuir, copiar ou permitir o acesso a esta mensagem. Por favor, se recebeu esta mensagem por engano avise
imediatamente o remetente via correio eletrónico, e apague esta mensagem de seu sistema.
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O CIGeoE, não garante que a integridade desta comunicação tenha sido mantida ou que esteja garantida a inexistência de vírus, interceção ou
interferência, nomeadamente a proveniência da mesma. Se a verificação for necessária, solicite o reenvio desta mensagem por outro meio.
Warning
This message and attachments, if any, can contain confidential and/or legally protected information. If you are not the recipient or an authorized person by
the recipient you shall not use, disclose, disseminate, copy or allow access to this message. If you have received this message by mistake, please notify the
sender immediately via e-mail and delete this message from your inbox.
CIGeoE does not warrant the completeness of this communication or the inexistence of viruses, interception or interference, namely its source. In case a
check is required, please request the referral back by other means.
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Inês Lopes
From:
Sent:
To:
Subject:

info@mail.exercito.pt
sexta-feira, 25 de Maio de 2018 14:40
ilopes@aqualogus.pt
RE: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO
DE ELEMENTOS

Exma. Senhora Inês Lopes
Acusamos a receção do seu e-mail, o qual mereceu a nossa melhor atenção.
Aproveitamos a oportunidade para informar V. Exa. que o assunto foi encaminhado para os órgãos
competentes a fim de ser analisado, esperando, dentro da maior brevidade possível, responder à V.
solicitação.
Com os melhores cumprimentos,

De: Inês Lopes [mailto:ilopes@aqualogus.pt]
Enviada: 25 de maio de 2018 14:37
Para: info
Cc: Geral Aqualogus
Assunto: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO
E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

REf.ª 0134/2018

Estado Maior do Exército
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de averiguar se o mesmo interfere
com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
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auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/6aqYGtgNyiaDXYj) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como as infraestruturas lineares de
abastecimento projetadas.
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

Este email foi verificado pelo Bitdefender.
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Aqualogus
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
12 de julho de 2017 12:52
'217166966@fax.ptprime.pt'
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

REf.ª 138/2017
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) – Campus do Lumiar
A/c. Exmo. Senhor Presidente
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio solicitar elementos relativos à área de inserção do projeto.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
– Localização das captações de água subterrânea para abastecimento público e privadas e suas
características (coordenadas, tipo de captação, profundidade, caudal extraído, NHE, NHD);
– Quais os perímetros de proteção estabelecidos para as captações de água subterrânea e se estão
instituídos de acordo com o Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro;
– Localização de nascentes, respetivo uso e utilizadores;
– Informação relativa à existência de concessões mineiras (localização, área da concessão, nome da
exploração e do explorador e substâncias exploradas), pedidos de concessão mineira, pedidos de
prospeção e pesquisa ou contratos de prospeção e pesquisa.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes
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Inês Lopes
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Inês Lopes [ilopes@aqualogus.pt]
sexta-feira, 25 de Maio de 2018 14:25
'info@lneg.pt'
Geral Aqualogus
FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO
DE ELEMENTOS

REf.ª 0132/2018
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico de São Bento e Respetivo Bloco de Rega foi-vos
enviado um pedido de elementos, num email de 12 de Julho de 2017, que se encontra citado no fim deste email.
Venho por este meio pedir um ponto de situação referente a este assunto, salientando que os documentos com a
área de estudo e as infraestruturas do projeto encontram-se agora disponíveis para download no seguinte link:
https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/6aqYGtgNyiaDXYj
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.

Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

REf.ª 138/2017
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) – Campus do Lumiar
A/c. Exmo. Senhor Presidente
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio solicitar elementos relativos à área de inserção do projeto.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
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A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicita-se a seguinte informação para a área de estudo, sempre que existente e relevante:
– Localização das captações de água subterrânea para abastecimento público e privadas e suas
características (coordenadas, tipo de captação, profundidade, caudal extraído, NHE, NHD);
– Quais os perímetros de proteção estabelecidos para as captações de água subterrânea e se estão
instituídos de acordo com o Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro;
– Localização de nascentes, respetivo uso e utilizadores;
– Informação relativa à existência de concessões mineiras (localização, área da concessão, nome da
exploração e do explorador e substâncias exploradas), pedidos de concessão mineira, pedidos de
prospeção e pesquisa ou contratos de prospeção e pesquisa.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Aqualogus
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
12 de julho de 2017 12:52
'comunicacao@ren.pt'
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

REf.ª 139/2017
REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de averiguar se o mesmo interfere
com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Inês Lopes
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Inês Lopes [ilopes@aqualogus.pt]
sexta-feira, 25 de Maio de 2018 14:31
'comunicacao@ren.pt'
Geral Aqualogus
FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO
DE ELEMENTOS

REf.ª 0131/2018
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico de São Bento e Respetivo Bloco de Rega foi-vos
enviado um pedido de elementos, num email de 12 de Julho de 2017, que se encontra citado no fim deste email.
Venho por este meio pedir um ponto de situação referente a este assunto, salientando que os documentos com a
área de estudo e as infraestruturas do projeto encontram-se agora disponíveis para download no seguinte link:
https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/6aqYGtgNyiaDXYj
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.

Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

REf.ª 139/2017
REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de averiguar se o mesmo interfere
com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
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A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente
georreferenciada), num dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Aqualogus
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
12 de julho de 2017 12:30
'geral@anac.pt'
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

REf.ª 122/2017
ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de averiguar se o mesmo interfere
com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.Neste contexto, solicita-se a informação relativamente às
zonas de protecção de aeródromos e heliportos presentes no concelho de Serpa, em particular na área de estudo.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Inês Lopes
From:
Sent:
To:
Subject:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
quarta-feira, 12 de Julho de 2017 16:47
ilopes@aqualogus.pt; 'Filipa Reis'
FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO
DE ELEMENTOS

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

De: Jorge Freitas [mailto:jorge.freitas@anac.pt]
Enviada: 12 de julho de 2017 16:36
Para: geral@aqualogus.pt
Cc: .Secretariado - PCA; DINAV - infraestruturas
Assunto: RE: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S.
BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

Boa tarde
Exma. Senhora Eng.ª Inês Lopes,
Correspondendo à solicitação efectuada informamos que a área em estudo não é abrangida por qualquer servidão
aeronáutica civil, não havendo também infraestruturas aeronáuticas civis que possam ser afectadas pelo projecto.
Nestes termos, a ANAC nada tem a obstar ao desenvolvimento do projecto em assunto.
Cumprimentos,
Jorge Freitas
Chefe de Departamento
Head of Department
Departamento de Infraestruturas Aeronáuticas

Aeronautical Infrastructure Department
Right-click
here to
download

Autoridade Nacional da Aviação Civil

Portuguese Civil Aviation Authority

Morada:

Rua B, Edifício 4 - Aeroporto Humberto Delgado
1749-034 Lisboa
Portugal

E-mail:

jorge.freitas@anac.pt

Tel.:

+351 21 842 35 07/00 (Ext: 1661)

Fax:

+351 21 841 06 14

Web:

www.anac.pt

REf.ª 122/2017
ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil
Exmos. Senhores

1

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de averiguar se o mesmo interfere
com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas. Neste contexto, solicita-se a informação relativamente às
zonas de protecção de aeródromos e heliportos presentes no concelho de Serpa, em particular na área de estudo.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

*********************************************
ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil
Este email (incluindo quaisquer anexos) pode conter informação confidencial para uso exclusivo do destinatário. Se não for o destinatário
pretendido, não deve usar, distribuir, ou copiar este email. Se recebeu esta mensagem por engano, por favor informe o emissor e
elimine-a imediatamente.
This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are
addressed. If you have received this email in error, please notify the sender and delete it immediately.
*********************************************
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Aqualogus
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
12 de julho de 2017 12:31
'info@anacom.pt'
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

REf.ª 123/2017
Autoridade Nacional de Comunicações
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de averiguar se o mesmo interfere
com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.

O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).

A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.

Neste contexto, solicita-se a informação relativamente à rede de transporte de fibra ótica presente no concelho de
Serpa, em particular na área de estudo.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:

– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
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Inês Lopes
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Inês Lopes [ilopes@aqualogus.pt]
sexta-feira, 25 de Maio de 2018 14:09
'info@anacom.pt'
Geral Aqualogus
FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO
DE ELEMENTOS

REf.ª 0130/2018
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico de São Bento e Respetivo Bloco de Rega foi
enviado um pedido de elementos à ANACOM, num email de 12 de Julho de 2017, que se encontra citado no fim
deste email.
Venho por este meio pedir um ponto de situação referente a este assunto, salientando que os documentos com a
área de estudo e as infraestruturas do projeto encontram-se agora disponíveis para download no seguinte link:
https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/6aqYGtgNyiaDXYj
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

REf.ª 123/2017

Autoridade Nacional de Comunicações
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio consultar os vossos serviços no âmbito do Projeto acima referido, no sentido de averiguar se o mesmo interfere
com infraestruturas existentes ou previstas sob a vossa jurisdição.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
1

A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.Neste contexto, solicita-se a informação relativamente às
zonas de protecção de aeródromos e heliportos presentes no concelho de Serpa, em particular na área de estudo.
Neste contexto, solicita-se a informação relativamente à rede de transporte de fibra ótica presente no concelho de
Serpa, em particular na área de estudo.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Aqualogus
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
12 de julho de 2017 12:49
'dgpc@dgpc.pt'
PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO
HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE
ELEMENTOS

REf.ª 128/2017
Direção Geral do Património Cultural
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio solicitar elementos relativos à área de inserção do projecto.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicita-se a informação relativamente ao património cultural imóvel e móvel presente no concelho de
Serpa, em particular na área de estudo.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Inês Lopes
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
sexta-feira, 14 de Julho de 2017 16:22
ilopes@aqualogus.pt; 'Filipa Reis'
FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO
DE ELEMENTOS
sitos_arqueol_CHSBento.shx; sitos_arqueol_CHSBento.dbf;
sitos_arqueol_CHSBento.prj; sitos_arqueol_CHSBento.sbn;
sitos_arqueol_CHSBento.sbx; sitos_arqueol_CHSBento.shp

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

De: Ana Sofia Gomes [mailto:agomes@dgpc.pt]
Enviada: 14 de julho de 2017 16:06
Para: geral@aqualogus.pt
Assunto: FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S.
BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

Caros Senhores,
após consulta aos dados geográficos do património classificado e em vias de classificação e respetivas áreas de
servidão, informamos que não existe património classificado ou em vias de classificação na área em estudo.
A informação sobre o património classificado e em vias de classificação, áreas de servidão (zonas gerais e especiais
de proteção e eventuais restrições) pode ser visualizada no geoportal da DGPC (Atlas do património classificado e
em vias de classificação), aconselhando-se a sua consulta sempre que necessário, uma vez que a sua atualização é
constante, decorrendo da evolução jurídica dos bens imóveis - classificados e em vias de classificação.
No que diz respeito ao património arqueológico, segue um ficheiro shapefile com os sítios arqueológicos terrestres
georreferenciados. Esta informação não invalida a existência de mais vestígios arqueológicos ainda não
georreferenciados ou ainda não identificados nas áreas em apreço. Importa, ainda, referir que a informação
detalhada sobre os sítios arqueológicos e trabalhos a eles associados poderá ser consultada através do Portal do
Arqueólogo, em http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=home.
Com os melhores cumprimentos.
Ana Sofia Braz Gomes
Técnica Superior - Arqueóloga
Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológico / DSPAA
Departamento dos Bens Culturais / DBC
Direção-Geral do Património Cultural / DGPC
Palácio Nacional da Ajuda 1349-021 LISBOA - PORTUGAL
tel.(00 351) 213614200 - ext. 1153 / 213614209
fax.(00 351) 213637047
e-mail agomes@dgpc.pt

1

Pense duas vezes se precisa mesmo de imprimir este documento. PROTEJA O AMBIENTE.
Think twice if you really need to print this document. SAVE THE PLANET.

De: DGPC
Enviada: quarta-feira, 12 de julho de 2017 12:53
Para: S.DBC
Assunto: FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S.
BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

De: Aqualogus [mailto:geral@aqualogus.pt]
Enviada: quarta-feira, 12 de Julho de 2017 12:49
Para: DGPC
Assunto: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO
E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

REf.ª 128/2017
Direção Geral do Património Cultural
Exmos. Senhores
No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio solicitar elementos relativos à área de inserção do projecto.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicita-se a informação relativamente ao património cultural imóvel e móvel presente no concelho de
Serpa, em particular na área de estudo.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes
2

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Inês Lopes
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Importance:

Aqualogus [geral@aqualogus.pt]
segunda-feira, 17 de Julho de 2017 17:45
ilopes@aqualogus.pt; 'Filipa Reis'
FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO
DE ELEMENTOS
SitiosArqueologicos20170712.dbf; SitiosArqueologicos20170712.prj;
SitiosArqueologicos20170712.sbn; SitiosArqueologicos20170712.sbx;
SitiosArqueologicos20170712.shp; SitiosArqueologicos20170712.shx
High

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt

De: Filipa Brangança [mailto:fbraganca@dgpc.pt]
Enviada: 17 de julho de 2017 17:26
Para: geral@aqualogus.pt
Cc: 'Anouk Faria da Costa'
Assunto: FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S.
BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS
Importância: Alta

Boa tarde
Em resposta ao V/. mail, datado de 12 de julho de 2017, através do qual solicitam informações relativas ao
património classificado, em vias de classificação e ao património arqueológico localizado na área do projeto de
Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico de S. Bento e respetivo Bloco de Rega, vimos pelo
presente remeter o shapefile com o património arqueológico georreferenciado na área em estudo.
Esta informação não invalida a existência de mais vestígios arqueológicos ainda não georreferenciados ou ainda
não identificados nas áreas em apreço.
Informamos ainda que não existe Património Classificado localizado na área em estudo.
Importa, ainda, referir que a informação detalhada sobre os sítios arqueológicos e trabalhos a eles associados
poderá
ser
consultada
através
do
Portal
do
Arqueólogo,
em
http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=home.
Aconselha-se, igualmente, o contacto com as Autarquias que integram a área em estudo, uma vez que estas
entidades poderão ter informação adicional relativa ao Património Arqueológico que deverá ser vertida para o
EIA.

Com os melhores cumprimentos.
Filipa Bragança
Técnico Superior
1

Departamento de Bens Culturais / DBC
Direção-Geral do Património Cultural / DGPC
Palácio Nacional da Ajuda 1349-021 LISBOA - PORTUGAL
tel.(00 351) 213614200
fax.(00 351) 213637047
e-mail fbraganca@dgpc.pt

Pense duas vezes se precisa mesmo de imprimir este documento. PROTEJA O AMBIENTE.
Think twice if you really need to print this document. SAVE THE PLANET.

De: Olinda Cunha [mailto:olinda@dgpc.pt]
Enviada: quarta-feira, 12 de Julho de 2017 14:48
Para: Informação Arqueologica
Assunto: FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S.
BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

Boa tarde
Para os devidos efeitos

Olinda Barros
Assistente Técnica
Departamento dos Bens Culturais
Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológico
Área do Património Arqueológico
Palácio Nacional da Ajuda-Ala Norte
1349-021 LISBOA-PORTUGAL
tel. (00 351) 21 361 42 40

e-mail olinda@dgpc.pt

De: DGPC
Enviada: quarta-feira, 12 de julho de 2017 12:53
Para: S.DBC
Assunto: FW: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S.
BENTO E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

De: Aqualogus [mailto:geral@aqualogus.pt]
Enviada: quarta-feira, 12 de Julho de 2017 12:49
Para: DGPC
Assunto: PROJECTO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO DE S. BENTO
E RESPETIVO BLOCO DE REGA. PEDIDO DE ELEMENTOS

REf.ª 128/2017
Direção Geral do Património Cultural
Exmos. Senhores

2

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto em epígrafe, contratualizado pela EDIA – Empresa de
Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A., a AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda. vem por este
meio solicitar elementos relativos à área de inserção do projecto.
O projeto está inserido no sub-sistema do Alqueva do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva e as áreas a
beneficiar serão abastecidas a partir do circuito hidráulico de S. Bento, com tomada de água na Albufeira da Laje
(infraestrutura já existentes e em exploração).
A área de estudo, que engloba o circuito hidráulico e o respetivo bloco de rega, distribui-se pelas freguesias de Vila
Nova de S. Bento, Vale de Vargo e Serpa (Salvador), no concelho de Serpa. A área de estudo está incluída nas
Folhas 523, 524, 533 e 534 da Carta Militar de Portugal do Instituto Geográfico do Exército, à escala 1:25 000. Para
auxiliar
na
localização
da
área
de
estudo
é
enviado
um
link
(https://cloud.aqualogus.pt/index.php/s/pHFm2eaek5frSmO) para um excerto da Carta Militar com a respetiva
delimitação, um ficheiro SIG (.shp) com a área de estudo em causa, bem como um ficheiro AutoCAD (.dwg) com as
infraestruturas lineares de abastecimento projectadas.
Neste contexto, solicita-se a informação relativamente ao património cultural imóvel e móvel presente no concelho de
Serpa, em particular na área de estudo.
Solicitamos, caso seja possível, o envio da informação em formato digital (preferencialmente georreferenciada), num
dos seguintes formatos:
– SHP (Shapefile para Arcview/Arcgis)
– DWG georreferenciado
– Raster (JPG ou TIF) com ficheiro de Autocad com a respectiva inserção.
Agradecendo a máxima urgência na resposta, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos.
Inês Lopes

Rua do Mar da China, n.º 1 Escritório 2.4
Parque das Nações, 1990-137 Lisboa
Tel. (+351) 21 752 01 90
Fax (+351) 21 752 01 99
www.aqualogus.pt
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Anexo 2 - Mapa Resumo das Quantidades

ITEM

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS

A

REDE PRIMÁRIA DE ADUÇÃO

1

MOVIMENTO GERAL DE TERRAS

UNIDADE

QUANTIDADE

1.1

Escavação

m³

120 263

1.2

Aterro (materiais provenientes da escavação - terra
vegetal e terras selecionadas)

m³

97 537

1.3

Aterro proveniente de areeiros e/ou pedreiras

m³

10 716

1.4

Transporte a vazadouro de produtos sobrantes

m³

10 230

m³

352

m

7 408

2
2.1
3
3.1

BETÃO ARMADO
Betão armado
CONDUTAS
Tubagens de betão DN1400

B

RESERVATÓRIO DE SÃO BENTO

1

MOVIMENTO GERAL DE TERRAS

1.1

Escavação

m³

96 463

1.2

Aterro com material da escavação

m³

11 586

1.3

Aterro da mancha de empréstimo e pedreiras

m³

44 710

1.4

Transporte a vazadouro de produtos sobrantes

m³

49 399

2

BETÃO ARMADO

2.1

Betão

m³

1 453

2.2

Aço

kg

134 673

3

CONDUTAS

3.1

Tubagens de betão DN300 a DN400

m

896

3.2

Tubagens de betão DN1000

m

540

3.3

Tubagens de aço DN800 a DN1200

m

380

3.4

Tubagens de PVC DN110 a DN160

m

2 335

A2 (1/2)
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ITEM

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS

C

REDE SECUNDÁRIA DE REGA. SUBBLOCO DE SÃO BENTO

1

MOVIMENTO GERAL DE TERRAS

UNIDADE

QUANTIDADE

1.1

Escavação

m³

112 054

1.2

Aterro (materiais provenientes da escavação - terra
vegetal e terras selecionadas)

m³

84 052

1.3

Aterro proveniente de areeiros e/ou pedreiras

m³

17 905

1.4

Transporte a vazadouro de produtos sobrantes

m³

27 760

m³

2 517

2
2.1
3

BETÃO ARMADO
Betão armado
CONDUTAS

3.1

Tubagens de BT DN800 a DN1000

m

5 598

3.2

Tubagens de FFD DN600 a DN700

m

5 634

Tubagens de PEAD DN90 a DN560

m

35 962

C

REDE SECUNDÁRIA DE REGA. SUBBLOCO DE FICALHO

1

MOVIMENTO GERAL DE TERRAS

1.1

Escavação

m³

24 050

1.2

Aterro (materiais provenientes da escavação - terra
vegetal e terras selecionadas)

m³

20 391

1.3

Aterro proveniente de areeiros e/ou pedreiras

m³

3 228

1.4

Transporte a vazadouro de produtos sobrantes

m³

3 659

m³

714

2
2.1
3
3.1

BETÃO ARMADO
Betão armado
CONDUTAS
Tubagens de PEAD DN90 a DN560

11 346

A2 (2/2)

