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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

do projeto “Modernização do Regadio Precário do Pranto I - Projetos de Execução do Adutor Direito do Pranto, 

do Distribuidor do Marnoto e do Emparcelamento do Campo do Conde” em fase de projeto de execução, 

sendo emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), a Associação de 

Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego (ABOFHBM), enquanto promotor do 

projeto do “Modernização do Regadio Precário do Pranto I - Projetos de Execução do Adutor Direito do Pranto, 

do Distribuidor do Marnoto e do Emparcelamento do Campo do Conde", submeteu o Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) na Plataforma do Licenciamento Único Ambiental (PL20200107000032). 

Este procedimento de AIA teve início a 25 de junho de 2020, data em que se considerou estarem reunidos 

todos os elementos necessários à correta instrução do processo. 

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas seguintes 

disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, nos termos do n.º 3, alínea 

b), subalínea i) do artigo 1.º, pelo facto de o projeto se encontrar tipificado no Anexo II: 

n.º 1, alínea a) “Projetos de emparcelamento rural com ou sem infraestruturação para regadio“, e  

n.º 10, alínea j)  “Construção de aquedutos e adutoras.” 

Deste modo, e de acordo com o definido no artigo 8.º do diploma mencionado, a autoridade de AIA 

competente é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Assim, através do ofício n.º S039070-202007-DAIA.DAP, 

de 13/07/2020, a APA, I.P., nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º, do mesmo diploma, e em conformidade com o 

n.º 2 do artigo 9.º, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa 

do Ambiente, I.P. (APA), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia (LNEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), Direção-

Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Administração Regional de Saúde do Centro I.P. (ARS 

Centro) e Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves do Instituto Superior de Agronomia (ISA/CEABN). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

 APA/DAIA/DAP - Dr.ª Margarida Grossinho 

 APA/DCOM - Dr.ª Cristina Sobrinho 

 APA/ARH Centro - Eng.ª Dulce Calado     

 DGPC - Doutor João Marques 

 LNEG – Doutor Carlos Ângelo 

 DGADR - Eng.º João Campos 

 CCDR Centro - Eng.ª Madalena Ramos 

 ARS Centro – Dr.ª Alcina Gomes Silva 

 APA/DCLIMA - Eng.ª Patrícia Gama 

 APA/DGA – Eng.ª Margarida Guedes 

 ISA/CEABN - Arq.º Pais. João Jorge 

O fator Ambiente sonoro foi avaliado pela APA, não tendo, no entanto, o seu representante integrado a 

Comissão de Avaliação. 

O EIA objeto da presente análise, datado de dezembro de 2020, é da responsabilidade da empresa COBA, 
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S.A., tendo sido elaborado entre janeiro e dezembro de 2019. É composto pelos seguintes volumes: 

 Volume 12.1 - Relatório Técnico 

 Volume 12.2 – Peças Desenhadas 

 Volume 12.3 – Anexos 

 Volume 12.4 - Resumo Não Técnico  

 Volume 12.5 – Gestão Ambiental da obra 

 Volume 12 - Aditamento ao EIA – Pedido de Elementos Complementares 

Por solicitação da CA, o EIA inicialmente apresentado foi consolidado de forma a incluir os elementos 

adicionais solicitados. 

O EIA foi acompanhado por dois projetos, em fase de Projeto de Execução: 

 Projeto do Adutor Direito do Pranto e Distribuidor do Marnoto 

 Projeto de Emparcelamento Integral do Perímetro do Campo do Conde 

Pretende-se com este Parecer, apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 

efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto aos projetos 

em causa. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do EIA referente ao projeto de “Modernização do Regadio 

Precário do Pranto I Projetos de Execução do Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do 

Emparcelamento do Campo do Conde”, foi a seguinte: 

 Instrução do processo de AIA e nomeação da CA. 

 Realização de uma reunião, por meios telemáticos, no dia 30 de julho de 2020, com o proponente e 

consultores, para apresentação do projeto e do EIA à Comissão de Avaliação. 

 Análise da conformidade do EIA, com solicitação de elementos adicionais, a 19 de agosto de 2020, 

relativos aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Enquadramento e Antecedentes, Descrição do 

Projeto, Fatores Ambientais (Alterações Climáticas, Geologias, Recursos Hídricos, Sistemas 

Ecológicos, Qualidade do Ar, Paisagem, Socioeconomia, Património Cultural, Ordenamento do 

Território e Saúde Humana). Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico. Esta 

informação foi submetida na Plataforma SILiAmb a 20 de novembro de 2020. 

 Declaração da conformidade do EIA, emitida a 11 de dezembro de 2020. 

 Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 16 de dezembro 

de 2020 a 28 de janeiro de 2021. 

 Solicitação de Pareceres externos às seguintes entidades: Municípios da Figueira da Foz, Montemor-

o-Velho e Soure, Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, Direção-Geral de Energia e 

Geologia e Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 

 Estava prevista a realização de uma visita ao local mas as restrições associadas à pandemia não 

permitiram a sua efetivação. 

 Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do projeto de 

execução, com o objetivo de avaliar os impactes e a possibilidade dos mesmos serem 

minimizados/compensados.  
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 A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas 

entidades que constituem a CA e pareceres externos solicitados.  

 Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto e 

da respetiva área de implantação. 

 Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 

integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados da 

Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do projeto, 

caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes, medidas de minimização 

e planos de monitorização. 

 Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 

avaliação, 3. Enquadramento do projeto, 4. Antecedentes e justificação do projeto, 5. Descrição do 

projeto, 6. Análise específica do EIA, 7. Síntese dos pareceres das entidades externas, 8. Resultados 

da Consulta Pública, 9. Conclusão, 10. Condições, elementos a apresentar, medidas de minimização, 

medidas de compensação e planos de monitorização. 

 

3. ENQUADRAMENTO DO PROJETO  

A informação apresentada nos capítulos 3 e 4 e seguinte foi retirada dos elementos apresentados no EIA 

revisto, e no projeto de execução, bem como de outras fontes citadas no texto.  

Os projetos em avaliação integram-se no Aproveitamento hidráulico do Baixo Mondego aprovado em 1962 e 

iniciado nos anos 70, com o objetivo de utilizar de forma integrada dos recursos da bacia hidrográfica do 

Mondego para produção de energia, abastecimento de água para consumo doméstico e industrial, controlo 

e defesa de cheias e fornecimento de água para rega.  

O projeto hidráulico é constituído por vários projetos, designadamente, as barragens da Aguieira, Fronhas e 

os açudes da Raiva e açude ponte do Coimbra, a “regularização do rio, com os respectivos diques, o Canal 

Condutor Geral e o Canal de Lares; as redes primárias de enxugo e os Leitos Periféricos (protecção da zona 

regada relativamente à entrada de águas exteriores” 1. 

Uma dessas vertentes de Aproveitamento Hidráulico encontra-se consubstanciada no Aproveitamento 

Hidroagrícola do Baixo Mondego. Este desenvolve-se num troço de 40 km do rio Mondego incluindo também 

os vales secundários dos seus afluentes rios Arzila, Ega, Arunca e Pranto, na margem esquerda e rio Foja e 

ribeira de Ançã, na margem direita. A área total é de cerca de 15.000 ha integrados nos concelhos de 

Montemor-o-Velho, Figueira da Foz, Coimbra, Soure e Condeixa-a-Nova, do distrito de Coimbra e no concelho 

de Pombal, do distrito de Leiria. 

Iniciado nos anos 40, o projeto de beneficiação agrícola do Vale do Baixo Mondego encontra-se dividido em 

3 zonas e 18 blocos, pretendendo-se que todos venham a incluir redes secundárias de rega, de drenagem e 

viária, e um reordenamento da propriedade rústica, através de operações de emparcelamento rural. 

De acordo com o EIA, o vale do Baixo Mondego (Vale Principal e Vales Secundários) pode ser dividido em 3 

zonas:  

 Zona de Montante (Coimbra a Tentúgal) em que a rega se processa quase integralmente por 

gravidade, a partir da água derivada através de açudes construídos no rio Mondego, que escoa através 

dos chamados “cubos” para valas, ou canais de terra, que a encaminham para os campos. 

                                                      
1 Informação retirada de Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego: Actualidade e desafios futuros José 
Ferreira dos Santos e Vítor Freitas in “Jornadas Técnicas” da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos (Outubro 
2011) 
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Nesta zona incluem-se os blocos do Bolão (340 ha), S. Martinho e S. João (696 ha), S. Silvestre e S. 

Martinho da Árvore (726 ha), Tentúgal (700 ha), Meãs do Campo (593 ha), Carapinheira (722 ha), 

Alfarelos (482), Margem Esquerda Vale Central (571 ha), Ançã /S. Facundo (173 ha) e Ega e Arzila (720 

ha); 

 Zona Média (de Tentúgal à Ereira) onde a água para rega é desviada a partir do rio Mondego para 

valas de rega/drenagem, chegando aos campos essencialmente por bombagem. Inclui os blocos de 

Montemor e Ereira (868 ha), Maiorca (460 ha),  Foja (767 ha) e Arunca (1.384 ha); 

 Zona de Jusante (da Ereira à foz do Mondego), na qual se insere o Vale do Pranto, a rega é 

condicionada pela oscilação das marés e respetivas variações dos planos de água, pelo que quando o 

nível é demasiado baixo é necessário recorrer à bombagem. Os proprietários associaram-se e criaram 

valas independentes equipadas com comportas que eles mesmos operam. Inclui os blocos do Moinho 

do Almoxarife (344 ha), Quinta do Canal (347 ha), Pranto I - Montante (909 ha), e Pranto II - Jusante 

(1.282 ha). 

A exploração do Baixo Mondego iniciou-se, em 1987, nos Blocos da Quinta do Canal e Moinho de Almoxarife. 

Alguns destes blocos foram sujeitos a avaliação de impacte ambiental: 

 Projeto de Emparcelamento do Perímetro Montemor - Ereira e Sub - Perímetro Maiorca II (AIA n.º 

547), com DIA favorável condicionada emitida a 3 de novembro de 1998; 

 Perímetro de Emparcelamento da Margem Esquerda no Baixo Mondego, com DIA favorável 

condicionada emitida a 11 de abril de 2000; 

 Projeto de Emparcelamento do Perímetro de Alfarelos no Baixo Mondego (AIA nº 663), com DIA 

favorável condicionada emitida a 19 de junho de 2000; 

 Emparcelamento do Perímetro do Bolão (AIA n.º 1531), com DIA favorável condicionada emitida a 19 

de setembro de 2005; 

 Emparcelamento do Perímetro de Maiorca (AIA n.º 1665), com DIA favorável condicionada emitida a 

14 de setembro de 2007. 

«A área do vale secundário do Pranto, do Baixo Mondego, compreende dois blocos da divisão do 

Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego: n.º 5 - Pranto Montante, com 779 ha e n.º 2 - Pranto 

Jusante, com 896 ha. O quadro seguinte fixa as áreas destes “campos” abrangidas por cada um dos blocos 
do Pranto. 

Quadro n.º 1 – Blocos de Rega do Vale do Pranto 

Campos Blocos Área (ha) 

Campo do Porto de Ferro Pranto Montante 57 

Campo da Quinta do Seminário Pranto Montante 87 

Campo do Velho e Marnoto Pranto Montante 191 

Campo da Calçada e Campinho Pranto Montante 46 

Campo do Paul do Quinto e Ribeira da 
Telhada 

Pranto Montante 53 

Campo do Conde Pranto Montante 345 

Campo da Amieira Pranto Jusante 112 

Campo do Paul Pranto Jusante 101 

Campo do Canal de Fora Pranto Jusante 520 

Campo do Frade Pranto Jusante 163 

TOTAL 1675 

https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=653
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O Pranto-Jusante abrange áreas territoriais da freguesia de Samuel, do concelho de Soure, das freguesias 

de Alqueidão, Lavos e união de freguesias de Paião e Borda do Campo, do concelho de Figueira da Foz e da 

freguesia de Louriçal, do concelho de Pombal;  

O Pranto-Montante abrange áreas territoriais das freguesias de Alqueidão e união de freguesias de Paião e 

Borda do Campo, do concelho da Figueira da Foz e da freguesia de Samuel, do concelho de Soure2». 

No que se refere ao emparcelamento a Portaria n.º 867/2003, de 20 de agosto, definiu o perímetro de 

emparcelamento do Campo do Conde, localizado nas freguesias de Samuel e Vinha da Rainha, do concelho 

de Soure. 

Posteriormente, a Portaria n.º 211/2005, de 24 de fevereiro, delimitou o projeto de emparcelamento rural do 

perímetro de Pranto II, localizado nas freguesias de Samuel e Vinha da Rainha, do concelho de Soure, nas 

freguesias de Alqueidão, Borda do Campo e Paião, do concelho da Figueira da Foz e na freguesia do Louriçal, 

do concelho de Pombal e compreendendo as seguintes áreas: Campo da Amieira, Campo Velho e Marnoto, 

Campo da Calçada e Campinho, Campo da Ribeira da Telhada e Paul do Quinto, Campo do Seminário e Campo 

do Porto Velho. 

O sistema hidráulico que permitirá assegurar o regadio do Pranto compreende 4 captações de água: 

 Tomada de água T25 do Canal Condutor Geral (CCG) que alimentará o adutor da margem direita do 

vale do Pranto (CCG.AMDP), com uma derivação para o distribuidor do Marnoto (DM); a área máxima 

a beneficiar por esta captação é de 735 ha;  

 

 o reservatório de Alqueidão (RVA) a construir imediatamente a jusante da bacia terminal do CCG 

(câmara de aspiração da EE do Alqueidão que eleva a água para as fábricas de pasta de papel), no 

início do distribuidor da Quinta do Canal, com um volume de 3 000 m3, que servirá de reserva volante 

por encaixe de excedentes do CCG e resposta entre o desfasamento do consumo e a adução; a área 

máxima a beneficiar por esta captação é de 784 ha; 
 

 o reservatório formado no leito no rio Pranto pela elevação da crista de um novo açude do Casal da 

Rola (RACR), uma estrutura a construir no local com o mesmo nome, nas imediações da secção onde 

é anualmente montado um açude em terra, que permite alimentar, no inicio da campanha de rega, o 

Campo do Porto do Ferro, que se situa na parte mais a montante do vale; a área máxima a beneficiar 

por esta captação é de 57 ha e  
 

 o reservatório formado no leito da ribeira de Seiça pela elevação da crista de um novo açude amovível 

– açude de Casenho – a construir nas imediações da povoação com o mesmo nome, para servir o 

campo do Paul do Quinto e Ribeira de Telhada; a área máxima a beneficiar por esta captação é de 53 

ha. 

O reservatório a construir na secção terminal do CCG, a jusante da ligação à estação elevatória de Alqueidão, 

alimentará quer o distribuidor da Quinta do Canal, restituindo a ligação atual, quer o adutor do bloco Pranto-

Jusante (adutor da margem esquerda do vale do Pranto - AMEP).  

O traçado deste novo adutor, que funcionará em conduta de secção cheia, com a carga fornecida pelo nível 

de água no reservatório, prevê uma travessia em sifão sob o rio Pranto, o cruzamento da área agrícola até ao 

limite Sul do Bloco, onde diverge em dois ramos – para poente a linha principal e para nascente o Distribuidor 

                                                      
2 Informação e quadro citados da 1.ª Adenda ao Contrato de Concessão Relativo à Utilização dos Recursos Hídricos 
para Captação de Águas Superficiais destinadas à Rega a partir do Aproveitamento Hidráulico do Rio Mondego. 
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do Paul (DP). Alimenta com a carga natural, todas regadeiras da rede secundária que distribuem água às 

parcelas do Pranto Jusante, na margem direita do rio. (…) 

O AMEP, a projetar, servirá o Campo do Paul, Campo do Canal de Fora e Campo do Frade um desenvolvimento 

de cerca 5.100 m, dimensionamento para o caudal máximo (na origem) de 1,44 m3/s; aos 870 m da origem, 

é feita a derivação para o DP, uma conduta com 2 525 m de comprimento dimensionada para 0,20 m3/s.3» 

O projeto em avaliação inclui a construção do Adutor Direito do Pranto e o Distribuidor do Marnoto e o 

emparcelamento e infraestruturação de rega, drenagem e viária do Campo do Conde. Os restantes campos 

do Pranto I Montante e os campos do Pranto II Jusante estão a ser objeto de uma candidatura para 

financiamento. 

Para o vale do Pranto encontra-se ainda previsto o projeto de “Execução da Regularização do Rio Pranto”, 

que foi já sujeito a avaliação de impacte ambiental. Tem por objetivo de assegurar o controlo de cheias, 

proteger as zonas urbanas e agrícolas das inundações e potenciar a drenagem dos campos numa área de 

2.670 ha, entre a ponte, junto à povoação de Borda do Rio, até às comportas da Quinta do Canal, onde tem 

início o seu troço fluvial marítimo.  

Esta regularização do Rio Pranto pretende atingir os seguintes objetivos:  

 Amortecimento, em grau reduzido, dos caudais de cheia com período de retorno de 2 anos, a realizar 

no troço de montante da regularização, por inundação dos campos da margem direita, entre a Ponte 

do Casal da Rola e a Ponte da Borda do Rio, através de três descarregadores;  

 Utilização, como zona de inundação temporária, dos campos da margem direita, entre a Ponte do 

Casal da Rola e a Vala B7, campos esses com boas condições de drenagem devido às suas 

características topográficas de altimetria e declividade no sentido do rio Pranto, que permitem 

prescindir do leque marginal; 

  Melhor aproveitamento do atual leito duplo existente (leito do rio Pranto e o troço terminal da Vala 

Porta de Ferro), passando o leito esquerdo a receber, logo a montante, os caudais provenientes do 

rio Pranto (leito direito) através de um descarregador de superfície; - Inundação controlada dos 

campos através de três descarregadores laterais;  

 Aproveitamento das Comportas da Maria da Mata impondo-lhes um funcionamento semelhante ao 

das Comportas da Quinta do Canal. 

Este projeto foi sujeito a avaliação de impacte ambiental tendo sido emitida DIA favorável condicionada a 23 

de setembro de 2004. Essa decisão já não se encontra válida. 

O projeto encontra-se em fase de reformulação e de elaboração de novo Estudo de Impacte Ambiental para 

nova submissão a avaliação de impacte ambiental. 

 

4. ANTECEDENTES E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

4.1. ANTECEDENTES DO PROJETO 

O concurso de adjudicação da elaboração do Projeto de Execução do Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor 

do Marnoto, das Redes de Rega, Viária e de Drenagem do Bloco de Emparcelamento do Campo do Conde, 

com uma área total de 360 ha e respetivos Estudos de Impacto Ambiental foi lançado em 2003, pelo Instituto 

de Desenvolvimento Rural e Hidráulica. 

                                                      
3 Informação retirada da já citada 1.ª Adenda ao Contrato de Concessão Relativo à Utilização dos Recursos Hídricos para 
Captação de Águas Superficiais destinadas à Rega a partir do Aproveitamento Hidráulico do Rio Mondego. 
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O projeto não foi executado e, tendo em conta o tempo decorrido foi necessário proceder à sua reanálise e 

atualização. Foi assim executada: 

 A reanálise das condições geológicas-geotécnicas, com complemento da informação existente 

através da realização de novos ensaios; 

 A reanálise e seleção do material da tubagem do adutor e do distribuidor; 

 A reanálise das condições e métodos construtivos de instalação da tubagem do adutor e do 

distribuidor, garantindo a segurança durante a sua construção e durante a sua operação e 

exploração;  

 A modificação da extensão do adutor, com encurtamento do mesmo. Na reformulação, o adutor 

termina à entrada da Quinta do Seminário, desativando-se o trecho que anteriormente ligaria a uma 

possível estação de bombagem para o campo do Porto de Ferro (que se desenvolve dentro da 

exploração da Quinta do Seminário). Este troço será incluído na rede de rega do Campo do Conde; 

 A reanálise/modificação do tipo de órgãos de manobra, segurança e exploração do adutor e do 

distribuidor. Esta reformulação compreende a substituição das câmaras de derivação de caudal e das 

câmaras de visita, por um sistema idêntico ao da Margem Esquerda, sem caixas e com derivações 

para as regadeiras controladas pela abertura e fecho manual de válvulas de cunha ou borboleta; 

  O controlo dos caudais, no início do sistema (a jusante da T25) e nas derivações para o distribuidor 

e regadeiras, através da instalação de caudalímetros ultrassónicos ligados a um sistema de 

telegestão;  

 A modernização do tipo de derivação de caudal para as regadeiras, que será agora efetuado através 

de tês de derivação, seguidos de câmaras de betão onde estão instalados os órgãos seccionamento 

e medição de cada regadeira; 

 A instalação de ventosas/tubo-ventosa nos pontos altos e de descargas de fundo nos pontos baixos 

do traçado em perfil do adutor e do distribuidor; 

 A revisão e reformulação da rede secundária de rega, através da adoção de um material único para 

a tubagem e para os respetivos acessórios, passando a funcionar sempre em pressão (baixa pressão), 

e a adoção de válvulas de material plástico, preferencialmente com apenas uma válvula de 30 l/s 

para as tomadas de água; 

  A revisão dos critérios de dimensionamento e conceção das passagens hidráulicas da rede de 

drenagem, nomeadamente, o período de retorno considerado no dimensionamento hidráulico, as 

condições de escoamento e a seção útil das PH; 

 A revisão e reformulação do perfil longitudinal das redes de rega, drenagem e viária, função do 

projeto de nivelamento agora desenvolvido; 

 A organização do espaço agrícola, isto é, a implementação do emparcelamento e do nivelamento 

regrado dos campos; 

 A implementação de um sistema de telegestão simples, com ligação à sede da Associação, que 

auxiliará a gestão dos recursos hídricos do regadio dos blocos do Pranto, e possibilitará um maior 

controlo dos volumes consumidos pelos seus associados. Em fases subsequentes, esta solução pode 

ser extensível a outros pontos do sistema hidráulico. 

No que se refere ao Emparcelamento do Campo do Conde salientam-se os seguintes antecedentes: 

 Década de 80 - construção de uma estação de bombagem (estação elevatória do Bicanho) que ficou 

concluída em Outubro de 1993 e que permite regar e drenar o Campo do Conde e também o Campo 

do Seminário. 

 Fevereiro 2002/maio 2003 - primeira fase do projeto de emparcelamento. 

 20 de agosto de 2003 - publicação da Portaria n.º 867/2003, que fixou as bases do projeto de 

emparcelamento do perímetro. 

 30 de janeiro de 2004 – aprovada a candidatura ao AGRO para a realização da 2ª fase do  projeto de 

emparcelamento. 
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 20 de novembro 2003/31 de dezembro de 2004 – Elaboração do projeto de emparcelamento. 

 20016 – aprovação da candidatura para financiamento do projeto de Modernização do Regadio 

Precário do Pranto I e do Emparcelamento Integral do Campo do Conde. 

 10 de julho de 2019 – submissão  na Plataforma de Licenciamento Único de Ambiente  o Estudo de 

Impacte Ambiental do Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego Adutor Direito do Pranto e 

Distribuidor do Marnoto (PL20190705000981).  

No âmbito do procedimento de instrução do processo de avaliação de impacte ambiental foi solicitada a 

pronúncia das entidades licenciadoras DGADR e APA/ARH Centro. Enquanto se aguardava a receção das 

referidas pronúncias, teve a APA conhecimento de um pedido de verificação da aplicabilidade do Regime 

Jurídico de AIA ao projeto de ”Reformulação do Projeto de Emparcelamento integral do Campo do Conde” 
que foi submetido à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), a qual 

concluiu pelo seu enquadramento direto neste regime. Verificando-se que os dois projetos tinham sido 

submetidos pela mesma entidade, se localizavam na mesma área e se encontravam interrelacionados, 

considerou-se que os mesmos deveriam ser objeto de avaliação conjunta. Nesse sentido foi encerrado o 

procedimento e solicitada a submissão de um novo EIA que agregasse ambas as componentes, tendo em 

vista uma avaliação integrada do projeto. 

 

4.2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O projeto do Adutor Direito do Pranto e do Distribuidor do Marnoto e o projeto do Emparcelamento do 

Campo do Conde, inseridos no Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego (AHBM), foram 

desenvolvidos no âmbito das obras de Modernização do Regadio Precário do Pranto I e têm por objetivo 

permitir a beneficiação hidroagrícola da área do vale do Pranto, nomeadamente dos blocos de rega situados 

nas margens direita e esquerda do rio, onde se incluem os terrenos agrícolas do Campo do Conde (margem 

direita do rio Pranto), viabilizando assim a prática agrícola no referido vale.  

A execução do Adutor Direito do Pranto e do Distribuidor do Marnoto visam a utilização de água para rega 

proveniente diretamente do Canal Condutor Geral (CCG) do Mondego. As referidas infraestruturas integram 

a rede primária de rega do Vale do Pranto e, após a implementação das obras de Modernização do Regadio 

Precário do Pranto I, permitirão suprir as necessidades de água para rega dos Blocos de Campo da Amieira, 

Campo do Seminário, Campo do Velho e do Marnoto, Campo do Porto de Ferro, Campo da Telhada, Paul do 

Quinto e da Calçada e do Campo do Conde. 

Para o efeito torna-se necessário proceder à construção de condutas principais de adução e distribuição de 

água, onde se incluem o Adutor Direito do Pranto e o Distribuidor do Marnoto, e à execução das redes de 

rega secundária e de drenagem dos diferentes blocos. Porém, entre os blocos mencionados, nesta fase apenas 

o Campo do Conde será intervencionado, com implantação de redes de rega secundária, drenagem e viária e 

nivelamento do terreno. 

Salienta-se o facto do rio Pranto acumular «as funções de drenagem com as de adução e distribuição de água 

para rega (…) No modo atual de alimentação dos tabuleiros de arroz, a cultura tradicional nestes campos, 

procede-se à admissão, transporte e distribuição de água para a rega dos campos do Pranto recorrendo ao 

próprio curso do rio e às portas de água implantadas nos seus diques marginais. No entanto, para poder 

alimentar as parcelas de cota mais alta (Campos do Frade e do Canal de Fora) é admitido ao Pranto um volume 

muito superior ao das necessidades de rega, situação que provoca a inundação dos terrenos de cota mais 

baixa (Campos do Paul, do Velho e Marnoto). Desse facto e da dificuldade de programação articulada nos 

trabalhos dos orizicultores (preparação prévia dos terrenos, sementeiras, tratamentos fitossanitários), decorre 

a necessidade de sucessivas operações de “esvaziamento” e “enchimento” do reservatório do rio, que 

permitam servir todos os regantes não só na alimentação dos campos mas também na drenagem necessária 

à sobrevivência e maneio das culturas. Esta gestão do plano de água do rio, com alternância frequente de 

recargas a partir do Canal Condutor Geral CG e drenagem para o Mondego através das comportas da Maria 
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da Mata e do Alvo, não evita conflitos não só entre os regantes como ainda com outros utentes com interesses 

diferentes4», designadamente, as explorações de aquicultura do estuário do rio Mondego (braço esquerdo) e 

da exploração de salinas.  

O Campo do Conde apresenta, atualmente, uma estrutura fundiária muito repartida (1195 prédios de 

configuração irregular) sendo difícil o acesso a algumas parcela. Com o emparcelamento pretende-se 

organizar a distribuição das parcelas e garantir caminhos de acesso e redes de abastecimento e de drenagem 

de água independentes a todos os prédios, no sentido de melhorar o rendimento da exploração.  

 

5. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

5.1. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto do Adutor Direito do Pranto e Distribuidor do Marnoto localiza-se nos concelhos da Figueira da Foz 

(freguesias de Alqueidão e Paião), de Montemor-o-Velho (freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da 

Barca) e de Soure (freguesias de Samuel e Vinha da Rainha). 

O Bloco do Campo do Conde insere-se integralmente no concelho de Soure, nas já referidas freguesias de 

Samuel e Vinha da Rainha. 

 

Figura n.º 1 - Localização do Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego e da Área do Projeto 
Fonte: EIA (Relatório Técnico) Figura 2.1, p. 2-1 

                                                      
4 1.ª Adenda ao Contrato de Concessão Relativo à Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Águas 
Superficiais destinadas à Rega a partir do Aproveitamento Hidráulico do Rio Mondego.  
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Figura n.º 2 – Adutor Direito do Pranto, Distribuidor do Marnoto, Campo do Conde, Ensecadeira e açudes 
Fonte: Projeto (Adutor) Desenho: 02_ADUTOR-P1-V2-DES-01-08_68 

 

5.2. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

A beneficiação hidroagrícola da área do vale do rio Pranto com água proveniente diretamente do Canal 

Condutor Geral (CCG) do Mondego implica a construção das condutas principais de adução e distribuição, das 

quais o adutor e o distribuidor em estudo são parte integrante, bem como as redes de rega, viária e drenagem 

dos blocos que integra. 

A Modernização do Regadio do Pranto I, em avaliação, inclui os seguintes projetos:  

A executar no âmbito desta empreitada: 

 Adutor Direito do Pranto e Distribuidor do Marnoto; 

Campo do Conde 

 Rede de Rega; 

 Rede Viária e Rede de Drenagem; 

 Nivelamento para adaptação do terreno ao regadio e à restruturação fundiária; 

Projetos complementares: 

 Ensecadeira no Rio Pranto; 
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 Açudes do Casal da Rola e do Casenho; 

  Circuito hidráulico da Quinta do Seminário. 

 

Adutor Direito do Pranto  

O Adutor Direito do Pranto, constituído por uma conduta enterrada de polietileno de alta densidade 

estruturado (PEAD), com uma extensão de 9.931m e um diâmetro variável entre 1.800 mm e 900 mm, 

permitirá assegurar a adução de água para rega da área agrícola do vale do Pranto com água proveniente 

diretamente do Canal Condutor a partir da captação na Tomada de água T25, situada nas imediações do Bloco 

de Moinho do Almoxarife, no concelho de Montemor-o-Velho. O Adutor desenvolve-se maioritariamente ao 

longo da margem direita do rio Pranto e estabelece a ligação entre o Canal do Mondego e as regadeiras do 

Campo do Conde e do Campo do Seminário, as quais ligam o adutor às tomadas de água que abastecem os 

canteiros. O adutor, gravítico, funcionará com escoamento em baixa pressão. 

O traçado do adutor, imediatamente a jusante da tomada T 25, atravessa inferiormente a ponte ferroviária 

de Lares (km 0+035 a km 0+065), com desenvolvimento perpendicular à estrutura ferroviária e travessia 

equidistante aos pilares da mesma. Após a travessia sob a ponte metálica de Lares, o adutor segue um traçado 

retilíneo, com dupla travessia sob o rio Pranto (km 1+215 e km 1+660), tomando de seguida um trajeto 

paralelo à linha de caminho-de-ferro (km 2+100).  

A travessia do rio será efetuada a profundidades de cerca de 7 metros (sob os caminhos da mota do rio). Após 

drenagem integral do rio Pranto, prevê-se a execução de ensecadeiras temporárias para a realização dos 

trabalhos de instalação da tubagem. 

A sudoeste da povoação do Moinho do Almoxarife, aproximadamente ao km 1+020 está localizada a câmara 

de medição de caudal, com acesso a partir do caminho rural existente. 

Ao km 3+000 a km 3+200 é efetuada a travessia inferior do Viaduto da Autoestrada A17. 

Ao km 5+113 prevê-se a travessia inferior da linha de caminho-de-ferro junto à estação elevatória do Bicanho. 

Esta travessia será feita com recurso a uma solução de colocação da conduta por avanço hidráulico ou “pipe 

jacking”, evitando interrupções de circulação. 

Após essa travessia, o traçado do adutor sofre uma inflexão a 90º e acompanha o caminho agrícola C1 até ao 

nó de derivação do distribuidor do Marnoto. O adutor termina ao km 9+931, junto da Quinta do Seminário, 

onde será construída uma câmara terminal para derivação e medição dos caudais necessários para beneficiar 

os campos do Seminário e de Porto Ferro. 

Ao longo do traçado, o adutor direito do Pranto atravessa a EM 624, a EN 341, o viaduto da A17 e a EM 622. 

Estas travessias serão feitas em vala a uma profundidade do extradorso da conduta, superior a 1,00 m. A 

conduta será assente na vala, sendo colocada, acima desta camada uma lajeta de betão armado, coberta o 

material escavado da própria vala. 

Serão também atravessadas diversas valas de drenagem e linhas de água, encontrando-se nestas situações 

prevista proteção da conduta com betão armado com 0,30 m de espessura e a realização do seu aterro com 

o material proveniente da escavação da vala. 

Ao longo do traçado das condutas serão instalados os órgãos de manobra e segurança, nomeadamente 

ventosas (pontos altos), descargas de fundo (pontos baixos), tês de derivação tamponados para o Campo da 

Amieira e tês de derivação seguidos de órgãos de secionamento e medição de caudal para o distribuidor do 

Marnoto, regadeiras do Campo do Conde e regadeira do circuito hidráulico da Quinta do Seminário. 

Para o recobrimento do Adutor foi adotado um mínimo da ordem dos 1,2 m, com exceção de algumas 

travessias de valas de drenagem e linhas de água naturais, onde o recobrimento mínimo é da ordem de 0,5 a 
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0,6 m, e do cruzamento com os aquedutos da rede de drenagem, onde é preconizada a proteção das condutas 

com betão. 

Numa fase intermédia da modernização dos campos agrícolas do vale do Pranto, apenas os Campos do Conde 

e do Seminário estarão em condições de receber água a partir do adutor, pelo que se manterá a necessidade 

de recorrer à utilização de água para rega com origem no rio Pranto.  

Distribuidor do Marnoto 

O Distribuidor do Marnoto, localizado no Campo do Conde, com uma extensão de 873 m e um diâmetro DN 

1.200, tem origem no adutor direito do Pranto e apresenta um traçado paralelo à Estrada Municipal 622 (EM 

622), que liga as povoações de Pedrogão do Pranto e Sobral, encontrando-se implantado na berma sul da 

referida estrada. A travessia do rio Pranto, ao km 0+810, do lado oposto da ponte, será efetuada após 

drenagem integral do rio Pranto, recorrendo à execução de ensecadeiras temporárias e estruturas de 

contenção provisórias. 

A execução do Adutor Direito do Pranto e Distribuidor do Marnoto irão possibilitar o abastecimento de água 

às redes de rega dos blocos a beneficiar ao longo do rio Pranto, que representam um total de cerca de 909 ha 

de área agrícola. Para além do Campo do Conde são ainda identificados no vale do Pranto outros blocos de 

rega que serão posteriormente, objeto de intervenção, nomeadamente o Campo da Amieira e o Campo do 

Seminário, também localizados na margem direita do rio, o Campo do Velho e Marnoto, o Campo do Porto 

Ferro e o Campo da Telhada, Paul do Quinto e da Calçada, todos eles localizados na parte superior da margem 

esquerda do rio.  

Campo do Conde 

Este bloco de rega será sujeito a um projeto de emparcelamento integral que, para além de uma nova matriz 

fundiária, inclui infraestruturas de rega, drenagem e caminhos rurais e agrícolas. A execução desta obra 

permitirá o acesso a todas as parcelas e que a rega passe a ser feita a partir de tomadas de água adequadas, 

passando a existir uma rede de drenagem própria.  

Restruturação fundiária 

Na área do Campo do Conde (346 ha) foram identificados 240 proprietários, os quais possuem a propriedade 

integral, ou parcial, dos 1195 prédios existentes. A estrutura fundiária caracteriza-se, por uma elevada 

dispersão de prédios, elevado grau de fragmentação, baixa relação largura /comprimento, configuração 

irregular das parcelas, existência de prédios encravados, com baixa acessibilidade.  

A restruturação fundiária efetuada permitiu reduzir os 1195 prédios existentes em 251 lotes a atribuir a 240 

proprietários. A configuração dos prédios passará a ser regular, adaptada ao novo regadio, e com acesso às 

redes secundárias de rega, serventias e condições de drenagem controladas. Os traçados das redes de rega 

secundária, drenagem e rede viária projetadas, foram articulados com a matriz fundiária resultante do 

emparcelamento. 

Nivelamento para adaptação do terreno ao regadio  

Está ainda prevista a realização de ações de preparação, regularização e nivelamento dos terrenos, para uma 

uniformização de cotas e melhoramento das condições de distribuição da água. Haverá eliminação de 

marachas, caminhos velhos, valas desativadas, aterro de depressões e melhoramento da estrutura do solo 

em alguns locais. Prevê-se ainda a criação de pequenas lagoas com água em permanência, sendo os 

excedentes de terra da escavação aproveitados para tapar algumas valas, uma vez que não haverá reservas 

de terra. 

O material escavado nas obras de adução e do próprio processo de nivelamento, será reaproveitado sempre 

que possível, promovendo a compensação de volumes, e principalmente, evitando sobrecustos de material 

de empréstimo e respetivo transporte. Este processo requere a conciliação dos cronogramas de obra do 
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sistema adutor (Adutor Direito do Pranto e Distribuidor do Marnoto) e do processo de nivelamento e 

adaptação do terreno ao regadio, ou promovendo, o depósito temporário dos materiais sobrantes e posterior 

compensação longitudinal para sua carga e transporte. 

O volume de saneamento das linhas de água e valas de drenagem, bem como o volume de material de má 

qualidade retirado da escavação da vala para instalação da tubagem do sistema adutor, deverá ser 

reaproveitado para preencher a primeira camada das depressões e valas cegas. 

O volume de terra remanescente, derivado das escavações do adutor e das pateiras, após verificação da sua 

qualidade de utilização, poderá ser utilizado para preenchimento das plataformas de nivelamento. 

Por fim, e de modo a serem atingidas as cotas estabelecidas no projeto de nivelamento, será necessário 

importar aterro de manchas de empréstimo com material de boa qualidade para a agricultura. A Associação, 

em conjunto com o município de Soure, já identificaram alguns locais cujos volumes e qualidade de aterro 

são compatíveis com as necessidades do projeto. 

Desmatação 

Os trabalhos de desmatação e limpeza têm como objetivo a remoção de toda a massa verde, entulhos e 

detritos, dos terrenos interessados pelo projeto de nivelamento do bloco do Campo do Conde. Atendendo a 

que no bloco se cultiva integralmente arroz, a massa vegetal a desmatar é pouco representativa, surgindo 

principalmente na forma de corredores ripícolas, em geral pouco densos, embora com arvoredo de algum 

porte, canas (Arundo donax) e caniços (Phragmites australis), em particular ao longo das valas (vala Real e 

vala da Galegoa), alinhamento arbóreos e/ou arbustivos ou herbáceos ao longo das vias de comunicação e, 

ainda, sem grande expressão, na forma de sebes de compartimentação de parcelas, com volumes baixos, e 

de vegetação ruderal, em parcelas incultas e nas margens dos caminhos. Serão efetuados trabalhos de 

desmatação em cerca de 28,3 ha. 

Rede secundária de Rega 

As unidades de rega agrupam um máximo de 4 a 5 prédios, por tomada de água, de maneira a facilitar a 

utilização da tomada pelos diversos utilizadores. Esta situação apenas não é verificada nas zonas em que 

predominam os prédios de menor dimensão, podendo neste caso, uma unidade de rega incluir 10 prédios. 

O adutor, constituído por uma conduta enterrada de polietileno de alta densidade estruturado (PEAD e), a 

funcionar em baixa pressão, estabelece a ligação entre o Canal Condutor Geral do Mondego e as regadeiras 

do Campo do Conde e do Campo do Seminário. 

A área do Campo do Conde será beneficiada por 11 regadeiras que irão derivar do Adutor Direito do Pranto. 

A ligação entre a rede de adução (adutor) e a rede de distribuição (regadeiras) será feita por intermédio de 

câmaras de derivação de caudal, com caudais compreendidos entre 30 e 90 l/s. Estas câmaras, para além da 

função de seccionamento, serão na sua maioria equipadas com medição de caudal. 

As regadeiras, constituídas por tubagem enterrada, numa extensão total de 9,63 km, funcionarão com 

escoamento em baixa pressão e ligarão o adutor às tomadas de água que servirão as unidades terciárias de 

rega (UTR). 

Nos casos onde as tomadas beneficiam canteiros de rega localizados no lado oposto do caminho/vala, 

preconiza-se a construção de uma travessia inferior com tubagem de PEAD. Prevê-se que sejam necessários 

0,45 km de tubagem para estas extensões da rede de rega. 

Os 251 lotes delimitados no processo de emparcelamento irão ser agrupados em 131 Unidades Terciárias de 

Rega (UTR). Assim, as regadeiras do Campo do Conde irão beneficiar 131 UTR, das quais 88% são compostas 

por 1 a 4 prédios, e cerca de 92% agrupam até 6 prédios. Cada UTR será beneficiada por uma tomada de água 

que, por sua vez, será equipada com uma válvula de seccionamento de 30 l/s. 
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De referir que das 131 tomadas de água previstas, 46 serão instaladas após travessias/extensões sob 

caminhos/linhas de água. Nestes casos, previu-se a proteção do troço de vala/linha de água intercetada, com 

enrocamento.A tubagem utilizada será de polietileno de alta densidade (PEAD), com diâmetros nominais 

compreendidos entre 250 e 450 mm. 

A metodologia de rega usada para regar os campos agrícolas do Vale do Pranto tem a particularidade de não 

apresentar perdas de água por operação, quer ao nível da adução/distribuição quer ao nível da parcela. Toda 

a água que não é consumida (evapotranspiração das culturas e evaporação direta das valas) retoma 

diretamente ao rio Pranto através das valas de drenagem. O bloco do Campo do Conde é servido pelas valas 

principais vala Real (com cerca de 3,8 km de extensão) e vala da Galegoa (com cerca de 2,1 km de extensão) 

e pela rede interna de valas que totalizam uma área de cerca de 60 ha. 

Rede viária 

O traçado considerado procurou adaptar-se o melhor possível ao dos caminhos existentes, ou previstos com 

o projeto de emparcelamento, de modo a causar o mínimo de interferência com os terrenos agrícolas e com 

as culturas já instaladas. Está prevista a execução de 28 caminhos com cerca de 18 km de extensão, todos em 

macadame ou equivalente. 

A malha de acessos ao bloco do Campo do Conde está distribuída do seguinte modo: 

 Dois caminhos principais de acesso – Cam.1-1 (a norte da EM 622) e 1-2 (a sul da EM 622) – Estes 

caminhos permitem a ligação do campo com a rede viária local, permitindo o escoamento e a 

distribuição do tráfego rural pela malha secundária. Estes caminhos são pavimentados e apresentam 

sinalização vertical de modo a garantir a correta interligação com a referida malha viária local. 

 A Norte da EM 622 e a Poente do caminho 1-1, uma malha de caminhos no sentido Nascente/Poente 

ligam o caminho 1-1 a um caminho existente, junto a Sobral – Caminhos 4, 5 e 7, interligados pelos 

caminhos de orientação Norte/Sul – 15-1 a 15-3; 

 A Norte da EM 622 e a Norte da linha de caminho-de-ferro, os caminhos 2 e 2-1; 

 Ainda a Norte da EM 622 mas a Nascente do caminho 1-1 existe o caminho14, na zona do Vale da 

Mata e os caminhos 3 e 3-1 junto a Canteiros. Um pouco mais a sul temos ainda os caminhos 6 e 6-1; 

 A Sul da EM 622, desenvolve-se uma malha similar, mas apenas para Poente do caminho 1-2, à 

exceção do caminho 9-1 – Os caminhos 8, 9, 10, 11, 12 e 13 ligam o caminho 1-2 a um caminho 

existente no extremo Poente do campo. Estes caminhos estão interligados pelos caminhos 15-4 a 9. 

Estão previstos diversos perfis tipo para os caminhos a executar: 

 Categoria 1 - Caminho agrícolas mais importantes, com uma faixa de rodagem de 4,00 m, bermas de 

0,50 m e com estrutura de pavimento composta por 2 camadas de tout-venant; 5,21 km 

 Categoria 2 - Caminho agrícola comum, com uma faixa de rodagem de 3,00 m, bermas de 0,50 m e 

com estrutura de pavimento composta por 2 camadas de tout-venant. 13,61 km. 

A drenagem longitudinal dos caminhos a executar contempla um perfil transversal com apenas uma água, 

levando as águas pluviais para as zonas adjacentes à plataforma. 

Redes de Drenagem 

A rede de drenagem do Bloco de Rega do Campo do Conde é assegurada por dois sistemas, que transportam 

a água para o Rio Pranto: 

 Sistema das águas exteriores ao perímetro, cuja vala principal é a vala da Galegoa, para a qual derivam 

os caudais provenientes das outras valas exteriores ao perímetro, sendo as mais importantes a vala 
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V5 e a vala do Monte. As valas exteriores ao perímetro de rega possuem uma extensão total de 4 871 

m. 

 Sistema das águas interiores ao perímetro, composto pela Vala Real, que funciona como o eixo 

principal, para o qual todas as outras valas interiores, direta ou indiretamente, descarregam os 

caudais. Deste sistema fazem parte todas as valas que drenam os caudais resultantes da contribuição 

das bacias hidrográficas dentro da área agrícola, sendo ainda de mencionar a vala do Seminário, que 

transporta a água proveniente do Campo de Seminário, e as valas das Encostas. Estas valas das 

Encostas funcionam como um conjunto de valas de cintura que recebem as águas das encostas e as 

descarregam na vala Real, através de outros coletores da drenagem existentes. As valas de drenagem 

interiores ao bloco de rega do Campo do Conde totalizam cerca de 20.284 m. 

Foi adotada uma solução única e integrada que soluciona os problemas de drenagem dos caudais 

provenientes das bacias hidrográficas envolventes e das encostas limítrofes e dos resultantes da precipitação 

caída diretamente na zona agrícola que inclui as seguintes intervenções: 

 Ao nível da rede de coletores – com operações de manutenção e/ou reperfilamento das valas e linhas 

de água naturais existentes, com a reposição/adoção de uma secção transversal e longitudinal que se 

adeque aos seus níveis de escoamento; 

 Ao nível da parcela – com a abertura de valas que permitam o rebaixamento do nível freático nas 

parcelas e para uma eventual prática de culturas em terreno seco, como o milho e hortícolas. 

A rede de drenagem superficial projetada para o interior do perímetro de rega é constituída por um sistema 

valas a céu aberto com um traçado diferente do atual, sendo necessário proceder à abertura de novas valas 

e à desativação de outras. O projeto de nivelamento prevê o saneamento e enchimento (aterro) das valas de 

drenagem existentes, de modo a regularizar todas as plataformas de nivelamento do Campo do Conde, e 

onde estão excluídas as faixas reservadas para as novas valas e caminhos. 

As ações a executar compreendem: 

 Reperfilamento e recondicionamento das valas e linhas de água naturais existentes, exteriores ao 

perímetro, com a reposição/adoção de uma secção transversal e longitudinal que se adeque aos seus 

níveis de escoamento, numa extensão total de cerca de 4,87 km – rede de coletores (vala da Galegoa, 

vala V3, vala V4, vala V5 vala da Mata e vala do Monte); 

 Reperfilamento e recondicionamento do trecho final da vala Real, a partir do km 2+450, numa 

extensão total de cerca de 1,65 km; 

 Abertura de valas que permitam o rebaixamento do nível freático nas parcelas e para uma eventual 

prática de culturas em terreno seco, numa extensão total de aproximadamente 18,62 km – rede de 

drenagem interior do bloco de rega do Campo do Conde (vala V1, vala V2, vala V6 a V14, vala do 

Seminário, vala Guarda-Mato, vala das Encostas e vala Real – troço inicial); 

 Execução de obras de proteção contra a erosão: aquedutos (42), quedas (14), confluências (33) e 

proteção de taludes e margens (em soleiras de fixação – 25, em troços em curva com raio apertado – 

19 e onde as velocidades podem atingir valores críticos, e em troços com declive acentuado); 

 Remoção das 3 comportas de drenagem secundárias existentes junto da estação elevatória do 

Bicanho. 

O projeto de nivelamento do Bloco de Emparcelamento do Campo do Conde, inclui a reabilitação e 

reestruturação da estrutura verde, em articulação com a nova geometria definida para os lotes e respetiva 

rede de caminhos, assim como a implantação de duas pateiras, localizadas em duas parcelas selecionadas 

dentro da área sujeita a emparcelamento. 
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Estrutura Verde 

A estrutura verde será implementada após os trabalhos de nivelamento do Campo do Conde e da construção 

de todas a infraestruturas associadas, nomeadamente a rede de caminhos e reperfilamento da vala Real. As 

plantações dos estratos arbóreo-arbustivos propostas são muito localizadas, concentrando-se nas margens 

das valas Real e Galegoa, nas áreas marginais às pateiras e ao longo da EM 622.  

Os taludes a semear deverão ser previamente cobertos com uma camada de terra vegetal de 0,15 m de 

espessura média, aplicada de preferência antes do outono para que a sua aderência ao solo base se processe 

nas melhores condições, devendo em seguida ser regularizada e ligeiramente compactada, previamente à 

hidrossimenteira de espécies herbáceas.  

A Estrutura verde contempla também a realização de plantações de estruturas lineares e sebes vivas, 

compostas por diferentes tipologias de espécies, definidas tendo em consideração a flora local e adaptada ao 

meio em questão. Foram selecionadas, preferencialmente, espécies associadas a zonas húmidas, 

designadamente, Alnus glutinosa (amieiro), Fraxinus angustifolia (freixo), Populus nigra (choupo negro), Salix 

alba (salgueiro branco), Salix atrocinerea (salgueiro preto), Tamarix africana (tamargueira), Lonicera 

periclymenum (madressilva), Iris pseudacorus (lírio dos pântanos), Typha latifolia (tabúa) e Scirpus lacustris 

(bunho). 

Pateira do Bicanho e Pateira de Porto Godinho 

As pateiras têm como objetivo principal recriar um habitat atrativo para a avifauna, devendo os trabalhos ter 

início logo após as operações de desmatação, atendendo a que, os volumes escavados para a sua execução, 

irão ser utilizados nas plataformas para nivelamento das parcelas. 

Tendo em vista a criação das pateiras, foi prevista a escavação destes locais, sensivelmente 2 a 4 m abaixo da 

cota original do terreno e o reaproveitamento dos volumes de escavação para incorporação no projeto de 

nivelamento. Uma faixa com 4 m de largura, a partir do limite exterior envolvente da parcela, que será 

reservada para plantação de vegetação caraterística dos habitats associados às zonas húmidas. Para as zonas 

marginais ao longo da pateira, preconizou-se o revestimento de taludes com materiais inertes, concretamente 

pedra calcária de dimensões irregulares, associados a estruturas verdes do estrato herbáceo. Está prevista a 

construção de estruturas que permitam a entrada, circulação/renovação e a saída da água das pateiras: 

 Pateira do Bicanho (plataforma com cerca de 3,9 ha) construção de uma tomada de água, que ligará 

a vala da Galegoa (ao km 1+200) à pateira, e um descarregador de superfície e descarga de fundo, 

que ligará a pateira à vala Real (ao km 3+690); 

 Pateira de Porto Godinho, (plataformas, com cerca de 1,4 ha), será constituída por dois volumes de 

água ligados entre si por uma passagem hidráulica, com uma admissão de água a sul e um 

descarregador de superfície a norte. 

Para a execução das diversas componentes do projeto será necessário recorrer a materiais de empréstimo de 

inertes, sugerindo-se, no EIA o recurso à pedreira de n.º 4737, denominada “Cadoiços”, localizada na freguesia 
de Verride, a cerca de 10 km da obra (ver Figura n.º 3). 
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Figura n.º 3 - Localização da Pedreira n.º 4737 “Cadoiços” Fonte: DGEG 5  

 

Projetos complementares: 

Ensecadeira no Rio Pranto 

Construção de uma ensecadeira no rio Pranto, imediatamente a jusante das comportas da Maria da Mata, 

por forma a permitir gerir o nível da água no rio durante a fase de execução da obra. A referida ensecadeira 

permitirá, por um lado, reduzir o nível da água no rio a montante e a execução das obras previstas e, por 

outro, manter o nível de água a jusante necessário para as operações agrícolas dos campos cultivados. Na 

fase de exploração a ensecadeira, equipada com 3 comportas, permitirá fazer a gestão dos níveis de água no 

rio Pranto.  

Características: 

 Localização rio Pranto  

Área da bacia hidrográfica - 250,0 km2   

Afluência média anual - 2,6 m3 /s ≈ 83,0 hm3   

Ensecadeira:  

 Solução estrutura de betão com 3 comportas 

 Capacidade de vazão, por comporta 44 m³/s 

 Largura entre margens 26,50 m 

 Cotas da fundação (zona das comportas) (-3,00)  

 Fundação da estrutura colunas de jet-grouting  

 Volume total da ensecadeira (estrutura) 480 m3  

Comportas de isolamento da ensecadeira do rio Pranto: 

 Tipo vagão 

 Acionamento manual  

 Largura do vão a obturar 3,50 m  

 Altura do tabuleiro 3,60 m  

                                                      
5 https://geoapps.dgeg.gov.pt/sigdgeg/ 
 

https://geoapps.dgeg.gov.pt/sigdgeg/
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 Número de comportas: 3 

 Cota da soleira (-1,60) 

 Cota da plataforma de manobra (5,65)  

 Carga máxima na soleira 3,60 m.c.a. 

Esta “ensecadeira” permitirá, durante a execução da obra, a gestão da água no rio Pranto, possibilitando, por 
um lado, reduzir o nível do rio Pranto a montante para a execução das restantes obras do regadio e, por outro, 

manter o nível de água a jusante necessário para as operações agrícolas dos campos situados a uma cota mais 

elevada (Campos do Frade e Canal de Fora) do que os campos de montante, quer durante o período previsto 

para a execução da obra, quer durante a fase de exploração do projeto. 

Pretende-se assim criar dois níveis de gestão do nível de água no rio, para que, a montante da ensecadeira, 

os campos (ainda não dotados de sistemas de rega e de drenagem) possam continuar a ser beneficiados com 

a água proveniente da T25 (através da vala de Moinho de Almoxarife) para o rio Pranto (tal como já acontece 

atualmente) e, os campos agrícolas situados entre as comportas do Alvo e a referida ensecadeira, passam 

beneficiar da água do Canal que é descarregada através do descarregador lateral da margem esquerda, na 

zona de Alqueidão. Atualmente, a rega dos Campos do Frade e Canal de Fora encontra-se condicionada com 

a drenagem dos Campos do Conde, decorrente dos primeiros, embora situados a jusante, se encontrarem a 

cotas mais elevadas, o que, normalmente, propicia conflitos de interesses. 

Por outro lado, a articulação do funcionamento das comportas do “Alvo” com a referida “ensecadeira” 
permitirá, na altura da drenagem dos campos agrícolas, gerir o nível de água na zona das aquiculturas situadas 

no braço sul do rio Mondego, que, em situações de excesso de água doce no rio e consequente entrada nas 

explorações aquícolas, provoca a mortandade das espécies. 

Açudes do Casal da Rola e do Casenho 

Serão construídos dois açudes insufláveis: um açude no rio Pranto (açude do Casal da Rôla) e outro açude na 

ribeira de Seiça (açude do Casenho), de modo a garantir o abastecimento de água, respetivamente, ao Campo 

do Porto de Ferro e ao Campo da Calçada. Tratam-se de projetos complementares e autónomos dos projetos 

em avaliação, embora contribuam para o funcionamento do regadio no vale do Pranto. Estas duas 

infraestruturas possuem já Títulos de Utilização de Recursos Hídricos, emitidos em 2017. 

Açude do Casal da Rola,  

Com capacidade para derivar cerca de 150 l/s, será construído no rio Pranto, junto à Ponte do Casal da Rola 

(EN342), no local onde é habitualmente construído o açude temporário que permite beneficiar o campo de 

Porto de Ferro.   

«De acordo com a informação apresentada no TURH6, na cabeceira do campo do Porto do Ferro (60 ha), a 

captação de água para rega será efetuada no reservatório formado pelo funcionamento do açude do Casal da 

Rola, a projetar e a construir, como obra definitiva, de conceção que permita represar a água de verão e, no 

inverno, garantir uma secção totalmente aberta que permita as condições naturais de vazão atualmente 

existentes, ou seja, garantir o escoamento dos caudais de ponta expectáveis, sem qualquer constrangimento. 

Fora da campanha de rega, a câmara-de-ar estará vazia e a membrana que a contém, estará aderida às 

paredes do canal trapezoidal, construído para a sua fixação e para configurar o paramento da água quando 

o açude se encontra em funcionamento. 

Durante a campanha de rega, o açude é gerido de forma automática, a partir da monitorização constante do 

nível de água no regolfo. Este sinal é permanentemente transmitido ao autómato de comando que, 

prosseguindo o algoritmo desenvolvido, dará ordem a uma válvula de escape que retirará ar à câmara, 

promovendo o abaixamento da crista do açude e, consequentemente, o aumento da vazão, em caso de 

                                                      
6 1.ª Adenda ao Contrato de Concessão Relativo à Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Águas Superficiais destinadas 

à Rega a partir do Aproveitamento Hidráulico do Rio Mondego. 
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caudais anormais durante a estiagem. Assim é obtido o abaixamento do nível do regolfo, de forma a garantir 

que a estrada e as parcelas envolventes da albufeira não fiquem inundadas. 

Passados os caudais anormais referidos a soleira do açude será reposta ao nível de represamento também de 

forma automática por funcionamento de um compressor cumprindo o algoritmo introduzido no autómato. 

O açude de Casal da Rola, embora seja uma obra definitiva, ao longo do ano hidrológico é um açude 

temporário, geralmente a funcionar entre 30 de Abril e 30 de Setembro, de forma a produzir um impacto 

mínimo quer nas condições de escoamento da respetiva linha de água mantendo uma continuidade de 

funcionamento no período de desova das espécies piscícolas diádromas e anádromas. 

Como tipologia, como vimos, será um açude insuflável a construir imediatamente a jusante da ponte sobre a 

ribeira de Carnide (rio Pranto). 

O açude terá um by-pass equipado com tubo em PEAD e válvula de guilhotina em aço inoxidável DN800, para 

descarga de caudal ecológico regulado, servindo igualmente em abertura total para descarga das afluências 

quando o órgão de paramento se encontrar em manutenção.» 

 

Açude do Casenho 

Com capacidade para derivar cerca de 200 l/s, será construído na ribeira da Seiça, junto da ponte na estrada 

municipal. 

«Na ribeira de Seiça, junto à povoação de Casenho, será construído um açude de conceção idêntica ao do 

Casal da Rola anteriormente descrito, com a função de formar um reservatório que permita alimentar o 

Campo do Paul do Quinto e da Ribeira da Telhada. 

A captação de água para rega será efetuada no reservatório formado pelo funcionamento do açude de 

conceção que permita represar a água de verão e, no inverno, garantir uma secção totalmente aberta que 

permita as condições naturais de vazão atualmente existentes, ou seja, garantir o escoamento, sem qualquer 

constrangimento, dos caudais de ponta expectáveis. 

É igualmente uma obra definitiva de funcionamento temporário ao longo do ano hidrológico, ou seja, 

geralmente funcionará entre 30 de Abril e 30 de Setembro, de forma a produzir o mínimo impacto nas 

condições de escoamento da respetiva linha de água e do funcionamento biológico da fauna piscícola 

migratória. 

A sua tipologia é a de um açude insuflável a construir imediatamente a jusante da ponte da rua principal da 

povoação de Casenho sobre a ribeira de Seiça e terá um funcionamento automático idêntico ao descrito para 

o açude do Casal da Rola. O açude terá um by-pass equipado com tubo em PEAD e válvula de guilhotina em 

aço inoxidável, DN600, para descarga de caudal ecológico regulado, servindo igualmente em abertura total 

para descarga das afluências quando o órgão de paramento se encontrar em manutenção.7» 

Circuito Hidráulico da Quinta do Seminário 

O Circuito hidráulico da Quinta do Seminário, que será constituído por uma regadeira, com diâmetros 

nominais entre os 900 mm e os 500 mm, a construir na derivação terminal do Adutor, tem em vista a 

beneficiação das manchas de solos da Quinta do Seminário e do Campo do Porto de Ferro. A regadeira será 

constituída por 14 tomadas de água para rega e ficará com uma derivação terminal preparada para aduzir 

água ao Campo do Porto de Ferro. Não integrada nesta empreitada, mas necessária para conduzir a água ao 

Campo de Porto Ferro, será construída uma estação elevatória na extremidade de jusante do Campo do 

Seminário.  

                                                      
7 1.ª Adenda ao Contrato de Concessão Relativo à Utilização dos Recursos Hídricos para Captação de Águas Superficiais destinadas à Rega a partir do Aproveitamento 

Hidráulico do Rio Mondego.  
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O faseamento para a execução do projeto de modernização do regadio do Vale do Pranto é o seguinte: 

1. Ensecadeira no rio Pranto;  

2. Adutor Direito do Pranto e do distribuidor do Marnoto;  

3. Emparcelamento Rural do Campo do Conde e respetivos sistemas de rega, de drenagem e viários 

(presente empreitada); 

4. Açudes do Casal da Rola e do Casenho. 

Prevê-se que a execução dos projetos se estenda por 3 anos. A execução das obras do adutor do Pranto e do 

distribuidor do Marnoto terão uma duração prevista de 2 anos. As infraestruturas de rega e drenagem e viária 

do Bloco do Campo do Conde serão construídas igualmente em 2 anos, prevendo-se o seu início no 10º mês 

da obra do adutor e distribuidor. 

Após a concretização desta empreitada será estudado e executado o emparcelamento rural e respetivos 

sistemas de rega, de drenagem e viários, dos restantes Campos que compõem o Vale do Pranto: Campo da 

Amieira, Campo do Velho e do Marnoto, Campo do Porto de Ferro, Campo da Telhada, Paul do Quinto e da 

Calçada. 

 

5.3. ALTERNATIVAS DE PROJETO 

As alternativas para o adutor e distribuidor do Marnoto prenderam-se com o traçado e os materiais a utilizar 

na tubagem.   

Foram estudados vários traçados para o adutor e distribuidor tendo a seleção do traçado em avaliação 

decorrido da consideração de várias condicionantes: 

 Condições geológicas e geotécnicas dos terrenos; 

  Cumprimento da faixa definidora do domínio publico ferroviário; 

 As travessias do rio Pranto (adutor e distribuidor), das valas e estradas, bem como a travessia da 

autoestrada A17 (IC1);  

 Ocupação do solo-habitações e construções rurais existentes, instalações termais, culturas agrícolas, 

infraestruturas subterrâneas (ex. condutas de rega do bloco do Moinho do Almoxarife, poços) 

inventariadas, bem como a delimitação da área a beneficiar e estruturação fundiária prevista;  

 Aspetos topográficos e hidráulicos (posição do extradorso da conduta em relação à cota piezométrica 

dinâmica) e mecânicos de execução da obra. 

Foram avaliadas tubagens de betão, ferro fundido (FFD), fibra de vidro, Polietileno de Alta Densidade  (PEAD) 

e PEAD estruturado, tendo sido selecionadas as tubagem de materiais plásticos. 

A seleção teve em conta: 

 A reduzida carga hidráulica disponível ao longo de quase todo o sistema hidráulico;  

 O elevado nível freático dos terrenos quer durante a fase de instalação da obra, quer durante a fase 

da sua exploração;  

 A natureza agrícola do local e a adequação às práticas agrícolas por exemplo: mobilização profunda e 

/ou modelação do terreno);  

 A experiência de exploração dos blocos de rega por parte da Associação que tem comprovado que a 

natureza dos terrenos atravessados é bastante agressiva para as obras de betão, acentuando a sua 

degradação, sendo desejável, em termos hidráulicos e de exploração, que a rede de condutas seja 

constituída por condutas de material plástico/resistente, com minimização do número de ligações 
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livres entre si e entre obras de arte (zonas mais sensíveis e expostas ao meio); 

  Os meios mecânicos necessários para o transporte e instalação da tubagem;  

  A facilidade e rapidez de instalação das tubagens;  

 A experiência de instalação de tubagens enterradas em obras semelhantes, isto é, em condições 

semelhantes às particulares condições do Vale do Pranto. 

No que se refere o emparcelamento do Campo do Conde o traçado das regadeiras foi condicionado pelos 

limites das parcelas. A escolha da tubagem seguiu os mesmos critérios acima referidos. 

  

 

6. ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima e Alterações 

Climáticas, Geologia e Geomorfologia, Recursos Hídricos, Ambiente Sonoro, Solos e Uso do solo, Qualidade 

do Ar, Socioeconomia, Ordenamento do Território, Sistemas Ecológicos, Paisagem e Património Cultural. 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 

informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do estudo prévio e ainda noutras 

recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada 

pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

 

6.1. ASPETOS TÉCNICOS DO PROJETO 

Enquadramento do Projeto 

O enquadramento do projeto no âmbito do Plano de Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Pranto não foi 

muito aprofundado no EIA apresentado, tornando difícil a perceção do atual funcionamento do sistema de 

rega, a interligação das diferentes componentes hidráulicas em funcionamento ou previstos, a 

interdependência das diversas utilizações (agricultura, aquiculturas e salinas). 

Abrangência do Projeto 

Em sede de avaliação de impacte ambiental apenas foram avaliadas as seguintes componentes da 

empreitada: o Adutor Direito do Pranto, o Distribuidor do Marnoto e o Emparcelamento do Campo do Conde 

com as respetivas redes de rega, drenagem e viária, tendo ficado excluídos os restantes projetos, 

considerados como complementares: a Ensecadeira no Rio Pranto, os Açudes do Casenho e do Casal da Rola 

e o Circuito Hidráulico do Campo do Seminário.  

Atendendo a que todos os projetos concorrem para o mesmo objetivo de beneficiação do regadio do Vale do 

Pranto, sendo interdependentes, deveriam ter sido avaliados conjuntamente. 

Justificação do Projeto 

No que se refere à justificação do projeto importa salientar que o projeto de execução em epígrafe foi seguido 

tecnicamente pela Direçã- Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e tendo prosseguido as técnicas que 

tem dado bons resultados na restante área do Baixo Mondego, acrescidas das intervenções indispensáveis 

para a contabilização dos consumos de água ao nível das regadeiras. A sua elaboração incidiu não só no 

estabelecimento de condições de distribuição equitativa da água, de acesso a todas as propriedades e de 

garantia de drenagem das mesmas, como também, pretende mitigar os impactos que a sua implementação 

pode causar no ambiente e na paisagem, através do estabelecimento de pateiras e de uma estrutura verde 

de compartimentação da paisagem. 
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Salienta-se que na área de intervenção pratica-se a cultura do arroz pelo menos desde o século XIX.  

A implementação do projeto de execução em análise irá promover:  

 O ordenamento da gestão hídrica do Baixo Pranto até às comportas da Maria da Mata, em 

conjugação com a obra de regularização fluvial promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente;  

 A melhoria da eficiência de transporte, distribuição e utilização da água destinada à rega da cultura 

do arroz;  

 A introdução de medição auditável do consumo de água, como contributo para a orientação de uma 

exploração responsável e sustentada do recurso água, na agricultura de regadio da zona;  

  O ordenamento dos acessos de ligação entre as povoações e a rede viária agrícola;  

  O ordenamento jurídico da propriedade, com a concretização do cadastro e da regularização da 

titularidade quer no âmbito de registo em conservatória, quer no âmbito de registo em matriz predial 

rústica dos prédios;  

  A criação de condições económicas e sustentáveis do exercício da atividade agrícola de forma a 

promover a fixação das populações das aldeias rurais envolventes. 

 

6.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  

6.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A caracterização do descritor Geologia e Geomorfologia segue, no essencial, os aspetos interessados ao 

enquadramento regional e local relativos à litologia, geomorfologia, sismicidade e neotectónica. 

Atenta a área de implantação do projeto, verifica-se que os terrenos atravessados pelo adutor, distribuidor e 

os constituintes do bloco de emparcelamento correspondem a áreas de preenchimento aluvionar do vale 

fluvial (do atual rio Pranto), ocorridas após a última glaciação. As deposições dos sedimentos em que se irá 

implantar o projeto, mesmo nas maiores profundidades, ocorreram durante o Holocénico.  

Os depósitos aluvionares, holocénicos, são constituídos nos seus níveis superiores por argilas e siltes 

orgânicos (lodos), areias finas a muito finas, normalmente lodosas e areias de granulometria fina e média a 

grosseira, por vezes com seixo pequeno rolado.  

O substrato de natureza essencialmente detrítica (arenitos e argilitos) e detrítica/carbonatada (margas) 

existente sob as aluviões, a profundidade variável, aflora a Leste do alinhamento do Adutor do Pranto e 

constitui as formações paleogénicas/miocénicas e cretácicas.  

A cobertura aluvionar bordeja e cobre o substrato, cuja profundidade aumenta genericamente sob as aluviões 

com o afastamento do contacto com o substrato aflorante. 

 A vala técnica para as tubagens será construída essencialmente em depósitos aluvionares lodosos, silto-

argilosos com alguma fração arenosa, com espessuras significativas e baixa resistência, embora com ligeiro 

aumento de consistência em profundidade. No entanto, há exceções pontuais e de pequena extensão em que 

a vala técnica intersecta calcarenitos, arenitos e siltes argilosos e margosos do Cretácico Superior.  

A Geomorfologia da área interessada decorre da natureza das litologias presentes, da tectónica e 

neotectónica e da sua conjugação com o nível de base geral.  

No EIA é apresentada uma descrição correta do enquadramento, da litologia e da estratigrafia das unidades 

ocorrentes na área de estudo. Esta descrição é ainda complementada pelo estudo geológico-geotécnico, com 

o enquadramento em planta e em perfil das diversas componentes do projeto, bem como descrição 

pormenorizada das unidades geológicas, incluindo a sua estrutura e tectónica 

6.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

O EIA identifica e avalia os previsíveis impactes ambientais nas fases de construção relativos ao descritor 
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Geologia e Geomorfologia. Os impactes ambientais resultam das operações de escavação para enterramento 

das tubagens numa extensão de 10,8km a profundidades entre 2,0m e 5,2m, podendo atingir cerca de 7,0m 

sob a linha ferroviária e motas do rio Pranto. A adaptação dos terrenos ao regadio através da movimentação 

de terras para nivelamento e regularização, a deposição de sobrantes e posterior reutilização, bem como as 

escavações e aterros relativos à rede de drenagem e à rede viária são também identificados como ações 

geradoras de impactes ambientais. O balanço entre escavações, reaterros e nivelamento dos terrenos (no 

Campo do Conde) é nulo.  

A avaliação constante no EIA considera os impactes na Geologia e Geomorfologia durante a fase de 

construção como negativos, diretos e indiretos, temporários, de baixa magnitude e pouco significativos.  

Na fase de exploração os impactes resultam de alguma instabilidade nas faixas de implantação das valas, 

taludes das redes de drenagem e viária. O EIA avalia os impactes como negativos, indiretos, localizados, de 

baixa magnitude e pouco significativos. A avaliação apresentada no EIA merece concordância. 

O Estudo indica um conjunto de medidas de minimização adequadas aos impactes identificados, merecendo 

realce a redução das áreas de trabalho, a localização e gestão dos estaleiros, a reutilização das terras, a 

limpeza e recuperação das áreas intervencionadas através da sua descompactação e arejamento, bem como 

a manutenção da rede de drenagem. Atentas as medidas indicadas no EIA, considera-se não haver 

necessidade de indicar medidas de minimização adicionais. 

 

6.2.3. CONCLUSÕES 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável. 

 

6.3. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

6.3.1. Caracterização da Situação de Referência 

O descritor alterações climáticas inclui a vertente de mitigação e adaptação às Alterações Climáticas. 

Na vertente mitigação, a caracterização da situação de referência tem por base o Programa Nacional para as 

Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030), aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 

(RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho. 

Importa salientar que foi aprovado pela RCM n.º 107/2019, de 1 de julho, o Roteiro para a Neutralidade 

Carbónica 2050 (RNC2050) que explora a viabilidade de trajetórias que conduzam à neutralidade carbónica, 

identifica os principais vetores de descarbonização e estima o potencial de redução dos vários setores da 

economia nacional, como sejam a energia e indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestas 

e outros usos de solo e os resíduos e águas residuais. 

De referir também que a RCM n.º 53/2020, de 10 de julho aprovou o Plano Nacional Energia e Clima 2030 

(PNEC 2030), que estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de gases com efeito de estufa 

(GEE) entre 45% e 55% (face a 2005), uma meta de 47% de energia proveniente de fontes renováveis e uma 

redução no consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta do país na descarbonização do setor 

energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050. As linhas de atuação identificadas no PNEC 2030, 

como forma de redução de emissões de GEE, devem ser consideradas como referencial a adotar para efeitos 

de implementação de eventuais medidas de minimização dos impactes a ter em conta em função da tipologia 

do projeto. 

Acresce que a mesma RCM, referida no ponto anterior, decidiu também revogar o Plano Nacional de Ação 

para a Eficiência Energética (PNAEE) e o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER), 

aprovados pela RCM nº 20/2013, de 10 de abril, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021. 
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Na vertente adaptação, a caracterização da situação de referência tem por base a Estratégia Nacional de 

Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

56/2015, de 30 de julho.  

Há a salientar que o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2019, de 2 de agosto, complementa e sistematiza os trabalhos 

realizados no contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar medidas 

de adaptação. O P-3AC abrange diversas medidas integradas em nove linhas de ação, nomeadamente, uso 

eficiente da água, prevenção das ondas de calor, proteção contra inundações, entre outras. As medidas de 

adaptação identificadas no P-3AC como forma de minimizar os impactes das alterações climáticas sobre o 

projeto devem ser consideradas o referencial para efeitos de implementação de eventuais medidas de 

minimização dos impactos a ter em conta em função da tipologia do projeto. 

O EIA apresenta as principais alterações climáticas para Portugal no período 2080-2100 (SIAM, SIAM II e 

CLIMAAT II) que são o aumento da temperatura média anual, em especial das máximas (com consequências 

ao nível da evaporação e da evapotranspiração), a diminuição da precipitação média e o aumento dos 

fenómenos extremos de precipitação. E identificou as vulnerabilidades que requerem maior atenção tendo 

em conta a localização onde o projeto está inserido, como o aumento da frequência e intensidade de secas, 

os incêndios florestais e as inundações. 

 

6.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Em termos de impactes no fator ambiental Alterações Climáticas, na vertente de mitigação, é de referir que 

o projeto em avaliação irá contribuir para o aumento das emissões de Gases de efeito de estufa (GEE) na fase 

de construção do projeto, associadas à circulação de veículos pesados, maquinaria e equipamentos afetos à 

obra (cerca de 12,5 mil tCO2eq, nos 24 meses de desenvolvimento do projeto) e na fase de exploração 

relacionadas com o transporte de mercadorias (aproximadamente 162 t CO2; 9,2 Kg CH4 e 62,5 Kg N2O por 

ano), com o consumo de energia (não foram apresentadas estimativas) e com as emissões de metano 

libertadas pela cultura do arroz que se cifra anualmente em cerca de 154 toneladas de CH4. 

A introdução de medidas de minimização de emissões, nomeadamente através da implementação de 

medidas de aumento da eficiência energética, é um aspeto relevante para que seja assegurada uma trajetória 

sustentável em termos de emissões de GEE. Assim, a modernização do regadio do Vale do Pranto ao 

possibilitar uma melhor gestão da água e a implementação de soluções de eficiência energética para a 

redução do consumo de energia com origem na rede elétrica nacional é um aspeto relevante.  

No Relatório Técnico consolidado foram apresentadas outras medidas pertinentes como a utilização eficiente 

do azoto aplicado em fertilizantes e a drenagem das parcelas de arroz uma ou várias vezes durante a 

campanha ou mesmo durante todo o período de repouso, de modo a reduzir as emissões de CH4. 

No que se refere à adaptação às alterações climáticas, o EIA refere que: 

 O balanço disponibilidades/necessidades de água da sub-bacia do Mondego indicam uma taxa de 

utilização dos recursos de cerca de 9,9% em ano médio, o que revela que as disponibilidades hídricas 

são muito superiores às necessidades hídricas exigidas por todos os setores de atividade. Em ano seco 

a taxa de utilização dos recursos aumenta para 18,4%; 

 Para o cenário RCP4.5 é expectável uma redução das disponibilidades de água em relação ao período 

de referência 1971-2000 entre -5 e -10%. No cenário RCP 8.5 as projeções são mais gravosas, 

projetando-se reduções entre -10 e -25% na margem esquerda da bacia; 

 Tendo como referência os valores médios mensais de evaporação (mm) da Estação de Coimbra, o 

volume médio de água que é perdido por evaporação a partir da superfície de valas que serve o bloco 

do Campo do Conde durante a campanha de rega, entre abril e final de setembro foi estimado em 0,7 
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hm3, que representa cerca de 10% do volume de água derivado do rio Pranto para a rega do bloco do 

Campo do Conde e do Seminário. 

O Relatório Técnico reformulado apresentou um quadro com as dotações por hectare e os consumos médios 

indicativos anuais assumindo que a área regada (a área total equipada é de 850,98 ha, que corresponde a 

uma área regada de 808,43 ha a beneficiar pelo sistema adutor e distribuidor) seria totalmente cultivada com 

apenas uma cultura e concluiu que “No caso de eventuais alterações ao cenário cultural do projeto, o sistema 

hidráulico tem flexibilidade suficiente para responder às necessidades das culturas sem colocar 

constrangimentos ou restrições ao seu maneio/gestão”. 

As alterações propostas no projeto visam contribuir para a melhoria da eficiência na gestão das massas de 

água para rega ao nível das parcelas do Campo do Conde e visam contribuir também para a melhoria das 

condições de drenagem e o controlo da erosão hídrica do solo com a “adoção de sistemas de rega e boas 

práticas de gestão, designadamente na condução da rega, permitindo a aplicação de dotações de rega 

adequadas”. 

De referir também que o conjunto de infraestruturas propostas para a rede primária e secundária, uma vez 

que o transporte de água será feito em condutas fechadas, vai impedir perdas por evaporação. As 

intervenções preconizadas, segundo o Relatório Técnico, permitirão atingir uma eficiência global da rede de 

transporte e distribuição da ordem dos 95% a 100%, traduzindo-se num ganho de eficiência entre os 5 e os 

10% compensando, pelo menos parcialmente, a redução da disponibilidade de água que é expectável no 

quadro das alterações climáticas. 

Ainda assim, considera-se importante ter presente que, a longo prazo e num contexto de alterações 

climáticas, as disponibilidades de água vão diminuir e que uma das medidas será as explorações agrícolas 

optarem por culturas menos exigentes em água.  

Atenta-se também relevante a adoção de medidas de gestão indicadas no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) dos concelhos de Figueira da Foz, Montemor-o-Velho e Soure.  

 

6.3.3. CONCLUSÕES 

Considera-se que os principais pontos relativos aos impactes das Alterações Climáticas no âmbito da 

adaptação foram abordados no EIA. Admite-se que apesar do impacte negativo nos recursos hídricos no longo 

prazo tendo em consideração os efeitos das Alterações Climáticas, considera-se que estes impactes podem 

ser parcialmente minimizados, desde que se cumpra o disposto nos pontos anteriores. 

Apesar da implementação do projeto em avaliação contribuir para o aumento das emissões de gases com 

efeito de estufa, a modernização do regadio do Vale do Pranto vai possibilitar uma melhor gestão da água e 

a implementação de soluções de eficiência energética para a redução do consumo de energia com origem na 

rede elétrica nacional. 

Desta forma, caso as medidas propostas, tanto na vertente mitigação, como na de adaptação às Alterações 

Climáticas, sejam aplicadas de forma correta, consideram-se opções positivas.  

Face ao exposto, emite-se parecer favorável condicionado à implementação das medidas e à avaliação técnica 

a realizar no âmbito do descritor recursos hídricos. 
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6.4. RECURSOS HÍDRICOS 

6.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Recursos Hídricos Superficiais 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais a área de estudo localiza-se na Região Hidrográfica 4 (RH4), na bacia 

hidrográfica do rio Mondego, na sub-bacia do rio Pranto, massa de água com o código PT04MON0691, último 

afluente da margem esquerda do rio Mondego (braço sul do rio Mondego).  

O Adutor Direito do Pranto e o Distribuidor do Marnoto, tal como o Emparcelamento e Redes de Rega, Viária 

e de Drenagem do Campo do Conde desenvolvem-se na baixa aluvionar do vale do rio Pranto, onde se regista 

a presença de diversas linhas de água. 

As ações previstas nos projetos em apareço interferem diretamente com vários cursos de água, valas de rega 

e de drenagem dos campos agrícolas, sujeitas à servidão do domínio hídrico, destacando-se como o curso de 

água principal a intervir o rio Pranto, seguido da ribeira da Seiça (Telhada), vala da Galegoa, vala Real, ribeira 

da Azenha, vala da Mata, vala das Areias e Vala do Monte.  

De acordo com as Cartas da Reserva Ecológica Nacional (REN) dos concelhos de Soure, Montemor-o-Velho e 

Figueira da Foz, em vigor, as intervenções previstas localizam-se integralmente em área abrangida pela 

Reserva Ecológica Nacional, interferindo nomeadamente com as tipologias “Cursos de água e respetivos leitos 
e margens”, “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”, “Áreas de elevado risco 
de erosão hídrica do solo” e “Zonas ameaçadas pelas cheias”, de acordo com a atual redação do Regime 
Jurídico da REN. 

O Campo do Conde, objeto do emparcelamento em avaliação, situa-se no terço médio do vale do Pranto, com 

um relevo plano, numa zona de depósitos aluvionares, cujos terrenos agrícolas apresentam cotas próximas 

de zero e o leito das valas, na sua maioria, têm cotas negativas. Quer a montante quer a jusante do Campo 

do Conde, existem terrenos com cotas mais elevadas, encontrando-se, quase na sua totalidade, integrado em 

zonas ameaçadas pelas cheias 

É atravessado pelas valas Real e da Galegoa, que constituem o atual sistema de distribuição de água para rega 

e, simultaneamente, de drenagem dos campos de arroz. A sua área é limitada por valas de cintura e de Encosta 

que, conjuntamente com as valas Real e da Galegoa, encaminham os caudais afluentes e os resultantes da 

drenagem dos campos para o rio Pranto.  

A zona terminal do vale é constituída por uma baixa aluvionar com cotas muito próximas do nível médio das 

águas do mar. O rio Pranto possui um regime de caudal do tipo torrencial, com um escoamento sazonal e 

intermitente, devido ao controlo do escoamento imposto pelas comportas existentes, encontrando-se, 

historicamente, sujeito a cheias, com a inundação de zonas urbanas e campos agrícolas nas margens do rio 

Pranto, entre Casal da Rola e a confluência com o rio Mondego.  

Pese embora a área de estudo não se encontre abrangida pelo Plano de Gestão de Riscos de Inundação do 

Vouga, Mondego e Lis (PGRI RH4, 2016-2021), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

51/2016, de 20 de setembro, republicada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 22-A/2016, no âmbito 

dos trabalhos do 2º ciclo do PGRI RH4, encontra-se integrada na Área de Risco Potencial Significativo de 

Inundação (ARPSI), denominada “Coimbra-Estuário do Mondego”, com o código PTRH4AMondego01, sendo 
que, de acordo com a respetiva Carta de Áreas Inundáveis, para um período de retorno de 100 anos, 

praticamente toda a área de intervenção, situada a norte do distribuidor do Marnoto, se encontra sujeita a 

inundação. 

No PGRI RH4, 2016-2021, encontra-se prevista a medida com o código “PTMDCoimbra-

Est_PROT36_RH4:Regularização do rio Pranto”, que prevê a regularização do rio desde a ponte junto à 

povoação de Borda do Rio até às comportas da Quinta do Canal (abrangendo por conseguinte a área em 
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causa), tendo por objetivo o controlo/minimização das cheias nas zonas urbanas situadas nas margens do rio, 

bem como dos campos agrícolas do Vale do Pranto. Encontra-se, presentemente, em fase de aprovação o 

procedimento da “Reformulação da Regularização do rio Pranto” e em curso a elaboração do respetivo Estudo 
de Impacte Ambiental do respetivo projeto. Neste sentido, importa compatibilizar e articular a 

implementação dos projetos em apreço com o referido projeto de Regularização do rio Pranto, na medida em 

que se encontram previstos três atravessamentos do rio Pranto pelas tubagens e a área do emparcelamento 

do Campo do Conde se situa em zona ameaçada pelas cheias. 

A influência das marés no braço norte do rio Mondego faz-se sentir até ao Açude de Formoselha, situado no 

concelho de Montemor-o-Velho. No braço sul, a influência das marés é controlada com as comportas do 

“Alvo”, situadas no rio Pranto, no lugar do Alvo, a jusante de Alqueidão e a cerca de 3,3 km a montante da 
foz. As referidas comportas de maré conferem a proteção do vale agrícola do Pranto da subida da cunha salina 

e permitem o controlo da descarga de caudais do Rio Pranto no braço sul do rio Mondego, satisfazendo as 

necessidades de rega e de drenagem dos campos agrícolas situados a montante da referida infraestrutura 

hidráulica.  

A montante das comportas do “Alvo”, no ponto de tangência do rio Pranto com o rio Mondego (primeira 

ligação do rio Pranto ao rio Mondego na zona de Alqueidão), situam-se as comportas “Maria da Mata”, 
infraestrutura que permite a gestão das operações de descarga do Pranto evitando ao mesmo tempo a 

entrada de água do Mondego para o Pranto durante os períodos de níveis elevados devidos aos efeitos das 

marés ou aos caudais de ponta de cheia produzidos na bacia.  

Tanto as valas como o próprio rio Pranto possuem as funções de rega e de drenagem. Durante o período de 

cultivo do arroz as referidas comportas mantêm-se fechadas, permitindo o alagamento dos canteiros de arroz, 

procedendo-se à sua abertura para controlar o nível da água ou para enxugar os canteiros. O rio apresenta 

assim um regime de escoamento condicionado pelas necessidades de rega e drenagem da cultura do arroz. 

Conforme referido no EIA, trata-se de um sistema artificializado de fluxo de água, que funciona, 

historicamente, em conjunto com as valas de natureza antropogénica, servindo os interesses agrícolas locais.  

De acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (PGRH RH4, 2016-2021), 

a massa de água `rio Pranto´ encontra-se classificada com estado “Inferior a Bom”, devido ao seu estado 
ecológico se encontrar classificado como “Razoável”. Os elementos biológicos Macroinvertebrados e os 

parâmetros físico-químicos de suporte % Oxigénio Dissolvido (OD), Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5), 

OD, azoto amoniacal (NH4) e Fósforo Total (Pt) encontram-se identificados como os elementos a recuperar.  

A poluição difusa associada à atividade agrícola encontra-se identificada como uma das pressões significativas 

sobre a referida massa de água, com uma carga rejeitada de Azoto total e fósforo total de 6.6042,64 Kg/ano 

e de 7.742,76 Kg/ano, respetivamente. De acordo com a informação disponível na respetiva Ficha de 

Caracterização que integra o PGRH RH4, as atividades agrícola e pecuária são as que maior pressão exercem 

sobre a massa de água, constatando-se que as cargas de Azoto total provêm maioritariamente da pecuária 

(7.7315,16 Kg/ano), enquanto a atividade agrícola é responsável pela maior carga em Fósforo total (7.742,762 

Kg/ano versus 4.471,941 Kg/ano, respetivamente). 

Ainda no que respeita à qualidade da água do rio Pranto, destaca-se o facto do mesmo se encontrar sujeito à 

influência das marés, o que se reflete nos valores de salinidade, situação que é controlada com a gestão das 

comportas existentes.  

Indiretamente, os projetos interferem também com as massas de água de transição Mondego-WB 2 (Estuário 

do Mondego - Braço sul), com o código PT04MON0682, e Mondego-WB1-HMWB, com o código 

PT04MON0685, e outros cursos de água de menor expressão. As mencionadas massas de água encontram-se 

designadas para a proteção de Espécies Aquáticas de interesse económico (Produção de moluscos bivalves) 

e para a captação de água destinada ao consumo humano, respetivamente, pelo que, nos termos da Lei da 
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Água, lhes é conferido um estatuto de Zonas Protegidas.  

Segundo o PGRH RH4, 2016-2021, a massa de água `Mondego-WB 2´- Braço sul do rio Mondego (onde 

desagua o rio Pranto) também se encontra classificada com estado “Inferior a Bom”, devido ao seu estado 
ecológico se encontrar classificado como “Razoável”. Os parâmetros responsáveis pela referida classificação 
foram os Macroinvertebrados e o Fitoplâncton, elementos biológicos a recuperar. O setor agrícola não se 

encontra considerado como uma pressão significativa sobre esta massa de água. 

A massa de água `Mondego-WB1-HMWB´ encontra-se classificada com estado “Inferior a Bom”, devido ao 
seu estado ecológico se encontrar classificado como “Razoável”. Os parâmetros responsáveis pela referida 
classificação foram os Macroinvertebrados, o Fitoplâncton e os peixes, elementos biológicos a recuperar. A 

poluição difusa com origem no setor agrícola é também identificada como uma das pressões significativas 

responsáveis pela referida classificação.        

De acordo com os objetivos ambientais definidos do PGRH RH 4, 2016-2021, no período 2022-2027 deve ser 

atingido o bom estado das referidas massas de água. 

Para a caracterização da qualidade da água superficial na envolvente à área de intervenção, o EIA utilizou os 

dados disponíveis no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), relativos às estações de 

monitorização de “Mondego-Lares (13E/02S)” (localizada no rio Mondego e nas imediações da área de 
estudo), “Ponte Banhos (13E/05)” (localizada no rio Pranto e dentro da área de estudo) e de “Mondego-Torrão 

(13E/04)” (localizada foz do rio Pranto/braço sul do Mondego), correspondendo  às estações de monitorização 

de maior proximidade à área em causa.  

Tendo em consideração os usos da água na área de estudo e a atividade agrícola desenvolvida, é efetuada 

uma análise comparativa entre os dados disponíveis no SNIRH e os valores limites legalmente estabelecidos 

no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, para a qualidade da água destinada à produção de água para 

consumo humano (Anexo I), da água destinada à rega (Anexo XVI) e a qualidade mínima para as águas 

superficiais (Anexo XXI). 

Analisados os resultados verifica-se que: 

 Na estação “Mondego-Lares (13E/02)”, indicativa da qualidade da água que é derivada na 
tomada de água T25 e onde futuramente ligará o Adutor Direito do Pranto, os dados disponíveis 

revelam que mesma não apresenta qualidade suficiente para a produção de água para 

consumo humano, devido aos valores dos parâmetros Condutividade e Sólidos Suspensos 

Totais (SST). 

No que se refere à sua utilização como origem de água para rega, constata-se que, para os parâmetros Nitrato 

e pH, todos resultados obtidos se encontram dentro dos valores legalmente estabelecidos para o efeito. 

Relativamente aos parâmetros Coliformes fecais e SST, verificam-se pontualmente alguns valores acima dos 

VMR, sendo que, legalmente não se encontra estabelecido um Valor Máximo Admissível (VMA) para os 

mesmos. Por outro lado, os últimos dados disponíveis para o parâmetro Coliformes fecais datam de agosto 

2012 e reportam-se às três primeiras amostragens iniciais, realizados no início de 2011. 

Comparativamente com os objetivos de qualidade mínima definidos para as águas superficiais, os resultados 

os obtidos revelam uma água com qualidade compatível. 

 Na “Estação Ponte Banhos (13E/05)”, indicativa da qualidade da água do rio Pranto na área se 
estudo, os dados disponíveis revelam valores de Oxigénio dissolvido e SST acima dos respetivos 

VMR definidos para uma água da Classe A1, não excedendo, contudo, o VMR estabelecido para 

a Classe A2. Para os parâmetros Nitrato e pH, os valores registados situam-se abaixo dos VMR 

estabelecidos para uma água da Classe A. Pese embora o EIA não tenha considerado o 

parâmetro relativo ao Azoto amoniacal, segundo os registos disponíveis na estação em causa, 
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o referido parâmetro apresenta, pontualmente, alguns valores acima dos previstos no Anexo I, 

do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. 

No que se refere à sua utilização como origem de água para rega, constata-se que, para os parâmetros Nitrato 

e pH, todos resultados obtidos se encontram abaixo dos VMR legalmente estabelecidos para o efeito. Para o 

parâmetro SST, 8 das 31 determinações disponíveis excederam o VMR. 

Relativamente aos objetivos de qualidade mínima definidos para as águas superficiais, os resultados obtidos 

revelam uma água com qualidade compatível. 

 Na estação “Mondego-Torrão (13E/04)”, os dados disponíveis revelam que a água não 
apresenta qualidade suficiente para a produção de água para consumo humano (água sujeita 

à influência das marés), sendo os parâmetros limitantes a Condutividade e os SST. 

No que se refere à sua utilização como origem de água para rega, constata-se que, para os parâmetros 

Coliformes fecais e SST, se verificam pontualmente alguns valores acima dos VMR legalmente estabelecidos. 

À semelhança do verificado para as restantes estações, os resultados obtidos enquadram-se, na generalidade, 

nos objetivos de qualidade mínima definidos para as águas superficiais. 

Complementarmente, para a caracterização da qualidade da água superficial na área de estudo, o EIA 

recorreu ainda a uma avaliação dos resultados obtidos na monitorização realizada pela Associação de 

Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego (ABOFH), com dados disponíveis para o 

período entre agosto de 2000 e novembro de 2017, concluindo que, a maioria das campanhas revela que as 

águas monitorizadas cumprem, globalmente, aos objetivos ambientais estabelecidos para a qualidade mínima 

para as águas superficiais. No que respeita à sua utilização para produção de água para consumo humano, o 

parâmetro limitante para o seu enquadramento numa água de Classe A3 é a percentagem de saturação de 

oxigénio, que, na época de estio, apresenta alguns valores acima dos VMA definidos legalmente. 

É ainda referido que os valores obtidos para os parâmetros pH, Nitrato e Cloretos, indiciam uma água de boa 

qualidade, encontrando-se, maioritariamente, dentro dos limites estabelecidos quer para as águas 

superficiais destinadas à produção de água para consumo humano, quer para a rega, cumprindo-se, ainda, no 

caso do pH e dos Cloretos, os objetivos estabelecidos para a qualidade mínima das águas superficiais. No 

entanto, pontualmente, foram detetadas concentrações de Cloretos anormalmente elevadas, 

correspondente, contudo, a situações isoladas. 

Os valores de Azoto amoniacal e Fosfatos apresentam-se abaixo do VMR estabelecidos para uma água da 

Classe A2, e dentro dos objetivos de qualidade mínima das águas superficiais, apesar de, pontualmente, os 

fosfatos revelarem concentrações anormalmente elevadas. 

Face aos dados disponíveis, o EIA conclui que as águas superficiais da área em estudo apresentam uma 

qualidade razoável e que, embora apresentem, globalmente, algumas limitações quando ponderada a sua 

utilização para a produção de água para consumo humano, as mesmas podem destinar-se à rega e cumprem 

os objetivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais. 

No que respeita aos principais usos associados às massas de água superficiais na zona envolvente à área de 

estudo, destaca-se a agricultura, a pecuária e aquicultura (estuário do rio Mondego-braço sul). 

Considera-se de referir que o EIA não efetua um enquadramento do projeto nas massas de água definidas no 

PGRH RH4 (2016-2021), nem teve em consideração o estado da mesmas. Acresce que, alguma da informação 

apresentada no RT para a caracterização da situação de referência, nomeadamente no que se refere aos 

dados hidrométricos e às afluências ao rio Pranto, encontre-se desatualiza. É mencionado que para análise 

dos parâmetros hidrométricos relativos ao rio Pranto foram utilizados os dados já existentes à data do Projeto 

de Regularização do Rio Pranto (PROCESL / INAG, 2004), uma vez que a estação hidrométrica Ponte Casal da 
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Rola (13E / 04H), apesar de, atualmente, possuir dados para o nível hidrométrico instantâneo (desde 2002), 

não possui registos, desde 1990, para outros parâmetros importantes, como sejam o caudal médio diário e o 

escoamento mensal. 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Do ponto de vista dos recursos hídricos subterrâneos a área de estudo insere-se na Unidade Hidrogeológica 

Orla Ocidental, sobre as massas de água “Aluviões do Mondego” com o código PTO6_C2, “Figueira da Foz-

Gesteira”, com o código PTO7 e “Louriçal”, com o código PTO29, todas consideradas zonas designadas para a 
captação de água destinada ao consumo humano, o que, nos termos da Lei da Água, lhes confere um estatuto 

de zona protegida. 

A massa de água “Aluviões do Mondego” (PTO6_C2), com uma área de 151,53 km2, apresenta um meio 

hidrogeológico poroso, multicamada (constituído por uma alternância de níveis lodosos e arenosos), muito 

produtivo e livre a confinado/semiconfinado, com uma recarga média anual de 48 hm3/ano e uma 

disponibilidade hídrica estimada em 43,2 hm3/ano.  

A recarga dá-se pela infiltração direta da água das chuvas, escoamento superficial das encostas, cursos de 

água e descarga subterrânea dos aquíferos adjacentes. 

De acordo com o EIA, os depósitos aluvionares presentes na área de estudo são constituídos nos seus níveis 

superiores por argilas e siltes orgânicos (lodos), areias lodosas e areias de granulometria fina e media a 

grosseira, por vezes com seixo pequeno rolado, com níveis aquíferos de pequena profundidade. 

O nível freático ocorre a pequena profundidade, sendo dependente da cota adotada para o nível de água na 

bacia, dado que parte dos terrenos aluvionares se encontra sazonalmente alagada.  

De acordo com o PGRH RH4 (2016-2021) a massa de água “Aluviões do Mondego” encontra-se identificada 

com ecossistemas aquáticos dependentes (EDAS) – “Rio Mondego (aluviões)”, pelo que alterações no seu 
estado químico ou quantitativo podem causar um impacto negativo significativo nos ecossistemas 

dependentes. 

A massa de água “Figueira da Foz-Gesteira” (PTO7), com uma área de 63,51 km2, apresenta um meio 

hidrogeológico poroso, multicamada, moderadamente produtivo, contendo como formações aquíferas 

dominantes os Arenitos do Carrascal e os Calcários Apinhoados de Costa de Arnes (formação carbonatada), 

com uma recarga média anual de 10 hm3/ano e uma disponibilidade hídrica estimada em 9 hm3/ano. Trata-

se de um aquífero livre a confinado, com espessuras que podem atingir 273m. 

A massa de água “Louriçal” (PTO29), com uma área de 588,25 km2 apresenta um meio hidrogeológico poroso, 

moderadamente produtivo, com uma recarga média anual de 67 hm3/ano e uma disponibilidade hídrica 

estimada em 60,3 hm3/ano. Neste sistema individualizam-se três subsistemas aquíferos sobrepostos: o 

Subsistema Plio-quaternário, o Subsistema Miocénico e o Subsistema Cretácico, sendo os dois últimos 

interessados pela obra. O Subsistema Miocénico é constituído por uma alternância de camadas aquíferas, de 

produtividade baixa a média. O escoamento ocorre em meio poroso e sistema confinado/semiconfinado 

(INAG, 2000). O Subsistema Cretácico compreende, de baixo para cima, as formações de “Arenitos do 
Carrascal”, “Calcários Apinhoados de Costa de Arnes”, “Arenitos Finos de Lousões” e “Arenitos e Argilas de 
Taveiro”, que constituem o teto do subsistema, juntamente com as formações do Paleogénico/Miocénico. As 
formações produtivas correspondem às três primeiras e o seu conjunto pode atingir espessuras superiores a 

200 m. As camadas de natureza argilosa separam as várias unidades aquíferas e dão um carácter multicamada 

ao sistema aquífero. As direções de fluxo de escoamento preferenciais são para o mar no subsistema Cretácico 

e para os cursos de água mais próximos nas aluviões. 

Segundo o PGRH RH4 (2016-2021) as referidas massas de água subterrânea encontram-se classificadas com 
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estado “Bom”, sendo as suas disponibilidades hídricas superiores ao valor das extrações conhecidas. 

A captação de água para o setor agrícola constitui uma pressão significativa sobre as massas de água “Aluviões 
do Mondego” e “Figueira da Foz-Gesteira”. 

A carga oriunda do setor agrícola não está identificada como sendo uma pressão significativa sobre referidas 

massas de água subterrâneas.  

Para a caracterização da qualidade da água subterrânea na área de estudo, o EIA utilizou também os dados 

disponíveis no SNIRH, nomeadamente os obtidos nas estações de monitorização com as designações 249/45 

(poço com 4,8 m de profundidade), 249/46 (poço com 6 m de profundidade) e 249/47 (poço com 5,6 m de 

profundidade), localizadas nas “Aluviões do Mondego”, sendo que a primeira se situa na área do Campo do 
Conde. Os resultados revelam, na generalidade, uma qualidade da água de Classe A2, em que a sua não 

classificação na Classe A1 se deve ao parâmetro Azoto amoniacal. 

Verifica-se ainda que, para a estação 249/45, entre 2010 e 2012, o parâmetro Condutividade apresentou 

valores acima dos VMR. A partir de outubro de 2017 passou a monitorizar-se na referida estação o parâmetro 

Fosfato, o qual apresenta valores, na generalidade, correspondentes a uma água da Classe A1. 

O EIA recorreu também a uma avaliação dos resultados obtidos na monitorização realizada pela ABOFH, com 

dados disponíveis para o período entre abril de 2004 e dezembro de 2012, concluindo que a água subterrânea 

apresenta, na generalidade, boa qualidade, pese embora com algumas limitações à utilização para a produção 

de água para consumo humano devido aos teores de Azoto amoniacal e pH. Contudo, os dados de 

monitorização não correspondem à área de estudo, mas sim à área do vale Central do Baixo Mondego. 

Aparentemente, a referida Associação não tem efetuado desde 2012 a monitorização da qualidade da água 

subterrânea, o que importa retomar.    

No que respeita à qualidade da referida água para a utilização na rega, na generalidade, a mesma é adequada. 

Em termos globais, conclui que, para os parâmetros analisados, as águas subterrâneas na área de estudo 

apresentam boa qualidade. 

A área de estudo não interfere com captações de água destinadas ao abastecimento público, sendo que, de 

acordo com os registos disponíveis, as mais próximas correspondem à “captação Saca Bolos” que se localiza 

a cerca 480m da área do projeto e a “captação Camarinheiras” que dista cerca de 540m da área de estudo. 

Ambas as captações têm perímetros de proteção publicados através da Portaria n.º 54/2013, de 7 de 

fevereiro, sendo que a zona de proteção alargada da captação Saca Bolos abrange parcialmente a área do 

projeto. Na envolvente à área de implantação do projeto em causa, encontram-se registadas na APA, I.P 

diversas captações de água pertencentes a particulares, sendo que a mais próxima dista cerca de 42m do 

limite da área de estudo local (a sul do Campo do Conde) e tem por finalidade a rega. 

Os principais usos associados às massas de água subterrâneas em causa prendem-se com o abastecimento 

público e o consumo privado (rega de solos agrícolas, pecuária e o uso industrial). 

O EIA identifica ainda três nascentes de águas minerais, designadamente a Nascente de Bicanho, a Nascente 

de Banhos da Azenha e a Nascente de Amieira. 

A nascente do Adutor do Pranto e na zona das Termas do Bicanho, regista-se ainda a Captação de Água 

Mineral do Furo das Termas do Bicanho (Furo AM – furo de água mineral natural), interferindo a área de 

emparcelamento com a respetivas zonas de proteção imediata e intermédia, bem como com a Área de 

Concessão. 

Tratam-se de recursos hidrominerais da competência da Direção-Geral de Energia e Geologia. 

 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3354 

 

 
Modernização do Regadio Precário do Pranto I - Projetos de Execução do Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do 
Emparcelamento do Campo do Conde 

35 

6.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Fase de construção 

Na fase de construção, a instalação e funcionamento dos estaleiros de apoio à execução da obra, a grande 

movimentação de terras associada à implantação das diferentes infraestruturas previstas e ao nivelamento 

dos terrenos na área abrangida pelo Emparcelamento do Campo do Conde, as intervenções nas linhas de água 

e valas de drenagem, a criação de acessos provisórios à obra, bem como a circulação de veículos e maquinaria 

a afetar à obra, são as principais ações potenciadoras da afetação dos recursos hídricos ao nível local. 

Serão afetadas áreas do Domínio Público Hídrico (DPH) e áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional 

(REN). 

Atendendo a que presentemente ainda não se encontram definidas as áreas de estaleiros, as quais segundo 

o EIA serão da responsabilidade do empreiteiro que vier a executar a obra, as mesmas deverão respeitar as 

condicionantes legais que ocorrem nas imediações da área do Bloco e ao longo do Adutor do Pranto, 

nomeadamente as decorrentes da servidão do Domínio Público Hídrico e das restrições de utilidade pública 

associadas aos perímetros de proteção das captações de água para abastecimento público e ao Regime 

Jurídico da Reserva Ecológica Nacional. Dada a assinalada presença de linhas de água na área de intervenção 

e a sensibilidade ecológica do local, se não for possível salvaguardar integralmente a referidas condicionantes, 

o proponente deverá, previamente à execução da obra, apresentar à Autoridade de AIA para parecer, as 

referidas localizações, conjuntamente com Plano de Origem de Água e Efluentes previsto no documento 

intitulado “Gestão Ambiental da Obra”, apresentado em Anexo ao EIA. 

A compactação dos solos resultante da instalação e funcionamento dos estaleiros, da execução da rede viária 

prevista, da criação de eventuais acessos provisórios à obra e da circulação da maquinaria a afetar à obra, 

conduz a um aumento do escoamento superficial em detrimento da infiltração da água no solo, com a 

eventual afetação da taxa de recarga dos aquíferos locais e intensificação dos caudais de ponta nas linhas de 

água presentes, o que, em termos quantitativos, se traduz num impacte negativo ao nível dos recursos 

hídricos subterrâneos e superficiais, embora temporário e de baixa significância, na medida em que, parte 

das áreas a afetar (com exceção das áreas correspondentes aos caminhos agrícolas) serão, no final da obra, 

objeto de descompactação e arejamento do solo.  

A circulação da maquinaria a afetar à obra e o funcionamento do estaleiro podem ainda induzir alterações na 

qualidade da água superficial e subterrânea, decorrentes da produção de águas residuais e de eventuais 

derrames acidentais de óleos e combustíveis. Contudo, se adotadas as medidas de minimização previstas para 

a fase de construção, considera-se que o impacte, embora negativo, será temporário e pouco significativo. 

A decapagem e as movimentações de solos durante os períodos de maior precipitação, poderão ocasionar o 

arrastamento de sólidos para as linhas de água presentes na área de intervenção, com o eventual 

assoreamento e alteração da qualidade da água das mesmas, pela presença de sólidos em suspensão. 

Contudo, dado que área de intervenção apresenta um relevo aplanado, com declives muito reduzidos, o que 

minimiza a velocidade do escoamento superficial e o consequente arrastamento de sólidos, o impacte espera-

se negativo, direto, temporário e passível de minimização. O EIA prevê que a realização das escavações para 

a abertura das valas seja efetuada no período de estiagem. 

Atendendo ao posicionamento do nível freático local (próximo da superfície), as operações de escavação 

necessárias à execução das pateiras e à colocação e enterramento das tubagens que integrarão as redes 

primária e secundárias de rega, com destaque para o Adutor do Pranto pela extensão e profundidade das 

escavações previstas (cerca de 7 metros sobre as motas do rio Pranto na zona do duplo atravessamento e na 

zona da linha ferroviária), poderão ocasionar alterações nas condições de escoamento subterrâneo e o 

rebaixamento do nível freático, com eventuais reflexos nos níveis de água nas captações de água subterrâneas 

existentes na envolvente à área de estudo. Dado que as captações de maior proximidade distam das referidas 
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áreas mais de 200 m e têm como finalidade a rega agrícola, atividade que na fase de obra se encontrará 

condicionada, o impacte espera-se negativo, temporário, reversível e de baixa significância.  

Na zona do Emparcelamento do Campo do Conde, a nascente do Adutor, existem as captações de água para 

abastecimento público, denominadas de “captação Saca Bolos” e “captação Camarinheiras”, localizadas na 
massa de água subterrânea PTO7 – Figueira da Foz-Gesteira, que distam cerca 480 m e 540 m da área de 

estudo, respetivamente. Ambas as captações têm perímetros de proteção publicados através da Portaria n.º 

54/2013, de 7 de fevereiro, sendo que a zona de proteção alargada da “captação Saca Bolos” abrange 
parcialmente a área de estudo, não interferido as ações do projeto diretamente com a mesma. Nessa zona, o 

projeto desenvolve-se sobre as massas de água subterrâneas “Aluviões do Mondego (PTO6 C2)” e “Louriçal” 
(PTO29),  não sendo esperados impactes negativos nas referidas captações. Apenas as massas de repartição 

M1 a M4 (zona de Bicanho e Vale da Mata) se situam sobre a massa Figueira da Foz-Gesteira PTO7, não 

interferindo as mesmas com os mencionados perímetros de proteção.  

Na zona das referidas Massas de repartição, segundo o EIA, situam-se ainda três nascentes de águas minerais 

naturais, nomeadamente a Nascente de Bicanho, Nascente de Banhos da Azenha e a Nascente de Amieira, 

recursos hidrogeológicos da competência da Direção-Geral de Energia e Geologia. De acordo com o parecer 

emitido pela referida entidade sobre o projeto em apreço, o limite previsto para a área de emparcelamento 

do Bloco do Campo do Conde não teve em consideração as Zonas do Perímetro de Proteção proposto para a 

Captação de Água Mineral do Furo das Termas do Bicanho (Furo AM – furo de água mineral natural), 

interferindo com as respetivas zonas de proteção imediata e intermédia, pelo que considera necessário rever 

o limite da área de emparcelamento, com a eliminação da Massa M01 e reajuste da M02, de modo a excluir 

da área do emparcelamento todo o território que abrange as referidas zonas de proteção. 

As operações de escavação, nomeadamente a abertura de valas para a implantação e enterramento das 

tubagens sob o leito e margens dos cursos de água sujeitos a atravessamento, interferem ainda diretamente 

com as condições de escoamento natural, sendo que, à semelhança do como anteriormente referido, as 

situações com maior expressão reportam-se às zonas de atravessamento do rio Pranto, nomeadamente entre 

os km’s 1+180 a 1+260 e 1+585 a 1+680, onde ocorre o duplo atravessamento do rio pelo Adutor numa 

extensão considerável e a profundidades de cerca de 7 metros (sob os caminhos da mota do rio) e, entre os 

km’s 0+813 a Km 0+873, onde ocorre o atravessamento pelo distribuidor do Marnoto (DN 1200). 

Nas referidas situações, após a drenagem integral do rio Pranto (devido à provável afluência de água ao 

recinto de escavação), prevê-se a execução de ensecadeiras provisórias para execução dos trabalhos de 

abertura de vala e instalação da tubagem, recorrendo a estruturas de contenção provisórias. A mencionada 

solução construtiva, implica a afetação do leito e dos diques do rio, que se encontra frequentemente sujeito 

a cheias. 

Encontra-se ainda prevista a construção de uma “ensecadeira” definitiva no referido rio, imediatamente a 
jusante das comportas “Maria da Mata” que, segundo o EIA, permitirá, durante a execução da obra a gestão 
da água no rio Pranto, possibilitando, por um lado reduzir o nível do rio Pranto a montante (para a execução 

das restantes obras do regadio) e por outro, manter o nível de água a jusante necessário para as operações 

agrícolas dos campos situados a uma cota mais elevada (Campos do Frade e Canal de Fora) do que os campos 

de montante, quer durante o período previsto para a execução da obra, quer durante a fase de exploração 

do projeto. 

As ensecadeiras previstas, infraestruturas transversais no domínio hídrico e que constituem uma barreira ao 

continuum fluvial, configuram uma pressão hidromorfológica sobre a massa de água “Rio Pranto”, que se 
encontra classificada com estado “Inferior a Bom”, devido ao seu estado ecológico se encontrar classificado 
como “Razoável” (PGRH RH4, 2016-2021). Os elementos biológicos Macroinvertebrados, conjuntamente com 

os elementos físico-químicos de suporte, encontram-se identificados no referido Plano como os elementos a 

recuperar para que se possa atingir o bom estado da massa de água em causa. 
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Nos termos do definido na Diretiva-Quadro da Água (DQA), transposta para o direito interno através da Lei 

da Água, para além da necessária avaliação dos correspondentes impactes, importa ainda verificar se as 

referidas ações podem ser responsáveis por deteriorar o estado da referida massa de água (alterando a 

qualidade dos elementos que suportaram a sua classificação) ou impedir que se atinja o seu bom estado, 

através da aplicação do procedimento previsto no n.º 7 do artigo 4º (4(7)) da DQA, transposto para a Lei da 

Água (nº5 do artigo 51º). 

Neste sentido, atendendo à atual classificação do estado da massa de água “rio Pranto” (“inferior a bom”), 
aos objetivos de qualidade definidos para a mesma (“ bom” -PGRH RH4) e ao facto das referidas soluções 

construtivas constituírem uma barreira/obstáculo ao continuum fluvial, cujos impactes não foram 

devidamente avaliados no EIA e ainda, à necessária compatibilização do projeto em causa com o projeto de 

“Regularização do rio Pranto”, os atravessamentos do rio Pranto pelo Adutor e pelo Distribuidor do Marnoto 
deverão ser efetuados com recurso a método de cravação subterrânea, método não destrutivo das margens 

e do leito do rio, evitando assim a sua fragilização e garantindo o normal escoamento e funções associadas. 

Acresce que, o referido método minimiza ainda o volume de escavação previsto, o que se traduz também na 

minimização dos impactes associados à mobilização e depósito temporário de solos. 

No que respeita à “ensecadeira” no rio Pranto a construir a jusante das comportas da “Maria da Mata” (a qual 
permanecerá no local durante a fase de exploração do aproveitamento hidroagrícola), o respetivo projeto foi 

tratado no EIA como um projeto complementar dos projetos em avaliação (Adutor Direito do Pranto, do 

Distribuidor do Marnoto e do Emparcelamento do Campo do Conde, onde se incluem as redes de rega, de 

drenagem e viária), embora integrado na mesma empreitada. No entanto, atendendo a que de acordo com a 

respetiva programação do faseamento da obra e processo construtivo previsto no estudo, a execução do 

Adutor Direito do Pranto e do Distribuidor do Marnoto só se poderá iniciar após a construção da referida 

“ensecadeira”, integrando por conseguinte o projeto submetido a AIA, o mesmo deveria também ter sido 

objeto de avaliação detalhada. A sua localização não foi integrada na área de estudo definida no EIA. 

Neste sentido, caso se pretenda executar a mencionada infraestrutura hidráulica, torna-se necessário 

apresentar à Autoridade de AIA, para parecer, o respetivo projeto, acompanhado de um documento onde se 

identifique e avalie os potenciais impactes associados à fase de construção e de exploração e, se necessário, 

as correspondentes medidas de minimização, bem como a aplicação do procedimento previsto no n.º 7 do 

artigo 4º (4(7)) da DQA, transposto para a Lei da Água (nº5 do artigo 51º) à referida ação. 

A execução da referida infraestrutura hidráulica encontra-se ainda sujeita à obtenção de Título de Utilização 

dos Recursos Hídricos.  

Para além dos atravessamentos do rio Pranto, o Adutor atravessa ainda outas linhas de água e valas de 

drenagem, nomeadamente:  

 Ribeira sem toponímia (que passa junto à tomada de água T 25), km 0+016 ao km 0+024 

(adutor, DN 1800); 

 Vala das Areias, km 0+250 ao km 0+262 (adutor, DN 1800);  

 Vala sem toponímia, km 0+690 ao km 0+700 (adutor, DN 1800); 

 Vala da Galegoa, km 5+057 ao km 5+069 (adutor, DN 1800); 

cujos impactes, se adotadas as medidas de minimização previstas e garantido o escoamento a jusante, se 

classificam como negativos, temporários e pouco significativos. 

No que respeita aos açudes insufláveis de Casal da Rola e de Casenho, previstos executar no âmbito da 

empreitada dos “Projetos de Execução do Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do 

Emparcelamento do Campo do Conde”, tratam-se de utilizações dos recursos hídricos (captação de água para 
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rega e a ocupação do domínio público hídrico pelas infraestruturas de captação, adução e distribuição de 

água) já tituladas pela APA, I.P./ARH Centro, através da 1.ª Adenda ao Contrato de Concessão Relativo à 

Utilização dos Recursos Hídricos para captação de Águas Superficiais destinadas à Rega a partir do 

Aproveitamento Hidráulico do Rio Mondego - Contrato de Concessão N.º 1/Agric/Sup/ Rh4/2012 - 

Características técnicas das captações para rega projetadas para o regadio dos vales secundários do Pranto, 

Arunca e Foja”), celebrado, entre a APA, I.P/ARH Centro e a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, em 9 de novembro de 2017. 

Considera-se contudo de referir, que, nos termos da referida Adenda, o caudal máximo previsto derivar a 

partir do plano de água formado pelo Açude de Casal de Rola é de 130l/s e, no caso do Açude de Casenho, é 

de 90l/s. No entanto, o EIA refere que o açude do Casal da Rola e de Casenho, têm capacidade para derivar 

cerca de 150 l/s e 200 l/s, respetivamente, ficando a dúvida sobre o caudal máximo pretendido captar.  

Por outro lado, de acordo a informação constante no projeto de execução do Adutor Direito do Pranto e do 

Distribuidor do Marnoto, a afluência média anual ao local do açude de Casenho (ribeira de Telhada/Ribeira 

de Seiça) é de 0,138 m3/s, quando o caudal previsto derivar, segundo o EIA, é de 0,200 m3/s. 

Neste sentido, importa realçar que, não poderá ocorrer a captação de um volume de água superior ao previsto 

no respetivo TURH, sem a prévia autorização da APA, I.P/ARHC e consequente alteração do mesmo, o que 

deverá ser devidamente avaliado nessa sede.  

O projeto prevê ainda o “reperfilamento e recondicionamento” das valas e linhas de água naturais existentes 
na área do Campo do Conde e que integram a rede de drenagem exterior ao perímetro de rega, 

nomeadamente das valas da Galegoa, da Mata e do Monte. Segundo o EIA, as intervenções em causa visam 

a reposição/adoção de uma secção transversal e longitudinal (sem a alteração do atual traçado) que se 

adeque aos seus níveis de escoamento, prevendo-se o revestimento dos taludes com a aplicação de 

hidrossementeira à base de herbáceas, de modo a contribuir para a estabilização dos mesmos. 

No decurso da reabilitação da rede de drenagem do Campo do Conde e decorrente do desenho resultante da 

distribuição de massas de repartição resultante do procedimento do emparcelamento, encontra-se ainda 

previsto o reperfilamento da vala Real, com a alteração do seu percurso no traço situado a montante do 

distribuidor do Marnoto. A referida vala integra o sistema de drenagem das águas interiores ao perímetro 

(vala principal) e para a qual afluem todas as outras valas de drenagem interiores, direta ou indiretamente. A 

citada vala, recebe também, através de outros coletores da rede drenagem existente, as águas de encostas 

que afluem às valas de cintura e os caudais resultantes da vala do Seminário, que transporta a água 

proveniente do Campo.  

É de referir que, a definição das plataformas de nivelamento no perímetro de rega não teve em consideração 

o traçado da vala Real atualmente existente e, o EIA não apresenta qualquer justificação para o efeito. 

De acordo com a informação constante no RT, as seções de vazão das valas de drenagem do bloco de rega do 

Campo do Conde permitirão escoar os caudais de ponta afluentes às mesmas. Contudo, não é feita qualquer 

referência ao período de retorno considerado, nem é apresentado em anexo o corresponde estudo 

hidrológico e hidráulico. Também não são apresentados os projetos da Rede de Rega do Campo do Conde e 

da Rede Viária e da Rede de Drenagem do Campo do Conde, componentes que integram o projeto do 

Emparcelamento. 

O traçado previsto para a vala Real, na zona do Distribuidor do Marnoto, sofre uma inflexão ligeiramente 

inferior a 90º e assume uma trajetória que acompanha a EM 622 até ao encontro com o traçado atualmente 

existe a norte do Distribuidor e que se manterá, sofrendo nova inflexão para estabelecer a referida ligação. 

Trata-se de uma alteração que apenas se considera aceitável pelo fato de se tratar de uma vala já fortemente 

intervencionada e adaptada às práticas agrícolas que há muitos anos ocorrem no local, integrando 
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nomeadamente a rede de drenagem dos campos de cultivo. Toda a rede hidrográfica na área de estudo tem 

sofrido diversas modificações ao longo dos anos, diferindo da hidrografia original.  

Importa no entanto, assegurar o reforço de proteção contra a erosão dos taludes da vala, especialmente na 

zona do Distribuidor do Marnoto, onde se preveem as duas inflexões acentuadas no seu traçado, 

nomeadamente com recurso a enrocamento, de modo a garantir a sua estabilidade e manutenção durante a 

fase de exploração do projeto.  

Garantida a capacidade de escoamento da mencionada rede de drenagem para os caudais de ponta afluentes, 

situação que deverá ser devidamente acautelada e demonstrada em sede de atribuição do respetivo TURH, 

não são esperados impactes negativos com significado. 

No que respeita às intervenções a efetuar nos corredores ripícolas existentes ao longo das margens das linhas 

de água, nomeadamente ao longo da vala Real, vala da Galegoa e vala da Mata, a remoção da vegetação deve 

ser faseada e salvaguardar a estabilidade dos taludes e margens, restringindo-se às áreas estritamente 

necessárias mantendo-se, sempre que possível, os exemplares arbóreos autóctones e áreas de caniçal que 

servem de refúgio à avifauna. A criação de instabilidade nos taludes e margens das valas, promove o 

incremento do processo de assoreamento dos cursos de água, com a redução da respetiva seção de vazão e 

o aumentando dos riscos de cheias, o que se traduz num impacte negativo. 

Cabe referir que o corte total ou parcial da galeria ribeirinha, aliado a uma prática agrícola desadequada 

(utilização excessiva de nitratos), promove a degradação dos corredores ripícolas e proporciona a instalação 

de espécies exóticas e invasoras nas zonas ribeirinhas. As galerias ripícolas, constituídas por espécies vegetais 

autóctones, nas zonas de transição entre ecossistemas aquáticos e terrestres, desempenham, entre outro, 

um papel importante na minimização das afluências dos fertilizantes, pesticidas e outros poluentes aos cursos 

de água pelas escorrências superficiais. 

Neste sentido na recuperação paisagística do local devem ser utilizadas espécies autóctones das zonas 

ribeirinhas. 

Sempre que viável, deve-se destroçar a vegetação removida e utilizá-la no controlo de erosão (cobertura do 

solo) ou na valorização agrícola (incorporação no solo). 

A remoção dos sedimentos das zonas assoreadas dos leitos das linhas de água devem, sempre que possível, 

ser objeto de reutilização na consolidação das margens. 

Assim, no decurso dos trabalhos atrás referidos esperam-se impactes negativos ao nível das condições de 

escoamento e da qualidade da água superficial, decorrentes da eventual erosão do solo e consequente 

turvação da água, mas que, salvaguardas as medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica 

previstas no artigo 33º da Lei da Água e as atrás citadas, se consideram temporários, passíveis de minimização 

e não significativos. 

No que respeita à eventual afetação dos usos existentes na envolvente e a jusante da área de intervenção, 

nomeadamente as atividades aquícolas localizadas no braço sul do rio Mondego e as captações de água 

subterrânea identificadas, na fase de construção, é possível a ocorrência de negativos, os quais, se adotadas 

as medidas de minimização previstas no EIA e no presente parecer, se consideram temporários, de magnitude 

reduzida e pouco significativos.  

Tendo por objetivo a minimização dos impactes negativos identificados para a fase de obra, deverá ser 

elaborado pelo proponente um Plano de Gestão Ambiental (PGA), que inclua o planeamento da execução de 

todos os elementos da obras e a identificação das medidas de minimização a implementar na fase da execução 

dos trabalhos (quer as previstas no EIA, quer as constantes no presente parecer), o qual deve integrar o 

processo de concurso da empreitada. 
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Em suma, na fase de construção, adotadas as medidas de minimização prevista, os impactes esperados sobre 

os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, quer em termos qualitativos, quer em termos quantitativos, 

classificam-se, na globalidade, como negativos, temporários e não significativos. 

 

Fase de exploração 

Na fase de exploração, segundo o EIA, os principais impactes esperados nos recursos hídricos relacionam-se 

com as necessidades hídricas da cultura do arroz, a qual será a cultura dominante na área de estudo a 

beneficiar com os projetos presentemente em avaliação, a que acresce a eventual afetação da qualidade da 

água superficial e subterrânea, resultante do manuseamento de fertilizantes e do tratamento fitossanitário 

das culturas. 

A água de rega terá origem diretamente no Canal Condutor Geral do Mondego, a partir da captação na 

Tomada de água T25, a qual se encontra dimensionada para debitar para o vale do Pranto 2 m3/s de água. O 

adutor encontra-se dimensionado para transportar um caudal máximo na origem de 1,62 m3/s (débito 

necessário à rega de 851 hectares, correspondente a área equipada da sua área de influência), valor este 

inferior ao disponível na referida tomada de água. Na fase inicial de Modernização do vale do Pranto, em que 

apenas os campos agrícolas do Conde e do Seminário ficam em condições de receber água a partir do adutor, 

prevê-se a derivação de um caudal a partir da tomada T25 na ordem dos 0,73 m3/s. 

O período de rega na cultura do arroz verifica-se nos meses de Abril a Setembro. Decorrente do método de 

rega utilizado (alagamento) a referida cultura, entre as admitidas para o local, revela-se a mais exigente em 

termos de necessidades hídricas.  

Atualmente, a área em estudo é integralmente cultivada com arroz e a água utilizada para rega dos campos 

agrícolas tem origem no rio Pranto, o qual, durante o referido período de rega, se encontra represado. No 

entanto, em alturas de reduzido caudal no rio já é presentemente derivada água do CCG para o rio Pranto, de 

modo a garantir as necessidades de rega dos referidos campos. 

De acordo com os registos existentes na APA, I.P, no ano 2019, no referido período de rega foram consumidos 

na atividade agrícola do Baixo Mondego cerca de 84,4 hm3 de água com origem no CCG, representando o 

sector que mais água consumiu durante o ano. No mesmo período, nos vales dos rios Pranto e Foja, foram 

consumidos cerca de 7,1 hm3 de água, o que representou 8,4% do volume de água derivado para o setor em 

causa.  

Contudo, no referido ano, cerca de 3,2 hm3 do volume de água derivada do rio Mondego para o CCG (2,2%), 

no Açude-Ponte de Coimbra, foi devolvido ao rio, traduzindo-se no excedente face às necessidades registadas 

no referido ano para os diferentes sectores de atividade beneficiados pelo canal de rega (abastecimento 

público, agricultura e indústria).  

De acordo com o referido no EIA, não existem perdas de água na operação de rega dos campos agrícolas do 

Vale do Pranto, quer ao nível da adução/distribuição quer ao nível da parcela. Toda a água que não é 

consumida retorna ao rio Pranto através das valas de drenagem. Atualmente, apenas se registam perdas por 

evaporação da água nas valas principais e no conjunto de valas existentes no interior dos blocos de rega, 

usadas simultaneamente para a rega e drenagem. 

O volume médio de água que é atualmente perdido por evaporação a partir da superfície das valas que servem 

o bloco do Campo do Conde, durante a campanha de rega, encontra-se estimado no EIA em 0,7 hm3, 

representando cerca de 10% do volume de água derivado do rio Pranto para a rega do bloco do Campo do 

Conde e do Seminário. 

Atendendo a que, com a implementação dos projetos das redes de drenagem primária e secundária em 

apreço, o transporte de água será efetuado através de condutas fechadas, o EIA estima atingir uma eficiência 
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global da rede de transporte e distribuição na ordem dos 95% a 100%, podendo traduzir-se num ganho de 

eficiência hídrica entre os 5% e os 10%, face à situação atual. O volume de água a derivar para rega espera-se 

inferior ao volume atualmente necessário. 

A substituição do atual sistema de rega, constituído por valas a céu aberto, por um sistema de tubagem 

fechada em PVC, constitui uma das medidas previstas no Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, 

aplicável ao setor agrícola. 

Por outro lado, a implementação das mencionadas redes de rega, equipadas com medidores de caudal, 

permitirá também uma melhor gestão da água, nomeadamente em situação de escassez hídrica, adaptando 

os volumes de rega às adequadas necessidades de rega das culturas em presença. 

Neste sentido, a concretização dos projetos permitirá assim um maior controlo dos volumes de água aduzidos 

e o aumento da eficiência hídrica na operação de rega dos campos do vale do Pranto, através da medição de 

caudais e minimização de perdas por evaporação, o que se traduzirá, em termos quantitativos, num impacte 

positivo ao nível dos recursos hídricos superficiais, de moderada significância. 

Em caso de conflito de usos dos recursos hídricos, será dada prioridade à captação de água para 

abastecimento público, sendo ainda considerados os critérios de preferência estabelecidos no PGRH RH4 

vigente. 

Por outro lado, com a entrada em funcionamento do Adutor e do sistema de rega secundário da área objeto 

de emparcelamento, deixará de haver necessidade de utilizar a água do rio Pranto para a rega do Campo do 

Conde, mantendo-se a receção da água resultante da drenagem dos canteiros (estimada em 0,5 m3/s para 

Campo do Conde e em 1,5 m3/s para a totalidade dos campos), o que conduzirá a um acréscimo de caudal de 

água doce no rio Pranto, que embora seja pontual e localizado no espaço e tempo, por ocorrer na época de 

estio (15 de junho e 10 de setembro), quando o rio apresenta um menor escoamento superficial, se traduzirá 

num impacte positivo face à situação atual, cuja significância dependerá também do caudal do rio Pranto 

durante os dias em que se verifiquem as descargas. 

Em termos médios, o EIA estima que “…a contribuição para o caudal do rio Pranto no mês de junho e, 

novamente, no mês de setembro, com o esvaziamento dos canteiros, seja positiva e de elevada magnitude (+ 

1 452 % em junho e + 3 871 % em setembro).” 

Refere ainda que “…nas condições naturais de escoamento do rio Pranto, nos meses considerados no 
esvaziamento dos canteiros, não haverá qualquer perigo de galgamento das margens, mesmo com todas as 

afluências previstas na fase de esvaziamento, pois o caudal de estiagem é muito diminuto relativamente ao 

caudal médio anual, e o rio apresenta um leito sobredimensionado.” 

Neste sentido, no que se refere regime de escoamento da rede de drenagem natural, desde que assegurada 

a capacidade de vazão das linhas de água para os caudais de ponta de cheia (conforme assegurado no RT), o 

continuum fluvial e as necessárias condições manutenção de limpeza e desobstrução do sistema de 

drenagem, não são esperados impactes negativos. Contudo, deverá ser devidamente assegurada a drenagem 

dos terrenos situados na envolvente e a montante do Campo do Conde. Acresce referir, que toda a rede de 

drenagem natural se encontra muito condicionada à prática agrícola desenvolvida no local desde o século XIX, 

conforme já referido. 

Cabe ainda referir que, a área abrangida pelo projeto em apreço se situa em zona ameaçada pelas cheias, 

considerando o EIA que os respetivos riscos associados apenas se colocam com a eventualidade de, no futuro, 

se vir a proceder ao cultivo de outras culturas (milho, hortícolas, etc.), que não o arroz, na medida em que, 

tal ocorrência poderá originar a subida do nível freático local para níveis considerados incompatíveis para as 

culturas ou para as práticas culturais referenciadas, com os consequentes prejuízos. 

Contudo, o EIA assume que no vale do Pranto a cultura dominante continuará a ser a do arroz, cujo ciclo 
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vegetativo decorre durante um período (com inicio da sementeira em maio e colheita no início de outubro) 

pelo que, em princípio, não colidirá com a altura provável de cheias no local, que historicamente ocorrem, 

normalmente, entre dezembro e janeiro.  

Conforme anteriormente mencionado, no âmbito das medidas do (PGRI RH4, 2016-2021) encontra-se 

prevista a regularização do rio Pranto, desde a ponte junto à povoação de Borda do Rio até às comportas da 

Quinta do Canal, tendo por objetivo o controlo/minimização das cheias nas zonas urbanas situadas nas 

margens do rio, bem como dos campos agrícolas do Vale do Pranto, assumindo o próprio EIA, a importância 

da concretização do referido projeto na proteção da área em causa contra cheias descontroladas. Neste 

sentido, importa garantir a necessária compatibilização e articulação entre o projeto em apreço e o “Projeto 
de Regularização do rio Pranto”, quer no espaço quer no tempo, tendo em vista a proteção de pessoas, bens 
e do ambiente (eventual contaminação da qualidade da água). 

Embora a área intervenção não se encontre abrangida pelo PGRI RH4 (2016-2021) em vigor, no âmbito do 2º 

ciclo (2022-2027) encontra-se integrada na  Área de Risco Potencial Significativo de Inundação (ARPSI), 

denominada “Coimbra-Estuário do Mondego”, com o código PTRH4AMondego01, sendo que, de acordo com 

a respetiva Carta de Áreas inundáveis, para um período de retorno de 100 anos, praticamente toda a área de 

intervenção, situada a norte do distribuidor do Marnoto, se encontra sujeita a inundação. O EIA não teve em 

consideração a referida informação. 

Durante na fase de exploração do Adutor do Pranto, do Distribuidor do Marnoto, do emparcelamento, redes 

de rega, viária e de drenagem do Campo do Conde, o EIA classifica o impacte sobre o regime de escoamento 

superficial como positivo, de magnitude elevada, cíclico e significativo. 

Ao nível dos recursos hídricos subterrâneos, em termos quantitativos, não são esperados impactes negativos 

significativos. 

No que respeita aos aspetos qualitativos, a utilização de fertilizantes e de pesticidas (herbicidas, inseticidas e 

fungicidas), particularmente quando praticada de forma intensiva, conjugada com a rega, contribuem para o 

enriquecimento das águas em nutrientes e poluentes, constituindo uma das potenciais fontes de poluição 

difusa da qualidade da água superficial e subterrânea, cuja magnitude e significância do impacte negativo 

associado se encontram dependentes, entre outras, das características dos produtos utilizados (mobilidade 

no solo, persistência, toxicidade, etc.), quantidade aplicadas e das condições e técnicas de aplicação. Tratam-

se de impactes dificilmente quantificáveis. 

De acordo com o (PGRH RH4, 2016-2021), a massa de água `rio Pranto´ encontra-se classificada com estado 

“Inferior a Bom”, devido ao seu estado ecológico se encontrar classificado como “Razoável”. O seu estado 
químico encontra-se classificado como “bom”, tendo por base a avaliação das substâncias prioritárias e outros 
elementos. 

A poluição difusa associada à atividade agrícola encontra-se identificada como uma das pressões significativas 

sobre a referida massa de água, com uma carga rejeitada de Azoto total e fósforo total de 6.6042,64 Kg/ano 

e de 7.742,762 Kg/ano, respetivamente. 

Para a avaliação do impacte decorrente da utilização de fertilizantes nas culturas, o EIA, tendo por base o tipo, 

composição e quantidades de fertilizantes normalmente aplicadas na área de estudo, bem como o modo da 

sua aplicação, e, considerando que as práticas de adubação não controladas, designadamente a aplicação de 

fertilizantes em quantidades superiores às necessidades das culturas, podem resultar no aumento de 

compostos azotados no solo, estimou, com base numa abordagem simplificada, as perdas teóricas de azoto 

que por lixiviação e escoamento superficial podem afluir ao rio Pranto, obtendo uma concentração média na 

relação N-NO3/N-NH4 nas águas dos canteiros da ordem dos 4 mg/l.  

Conclui que, “…admitindo que os canteiros de arroz seriam descarregados todos ao mesmo tempo e no mesmo 
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local, situação que não se verificará, o valor de concentração de azoto nas águas do rio Pranto após a primeira 

descarga dos canteiros de arroz, com uma duração de 3 dias seria, durante este período, no ponto de descarga, 

de cerca de 4 mg/l.”, valor ligeiramente superior aos valores de azoto amoniacal registados no rio Pranto 

(máx. de 2,4 mg/l NH4), mas que mesmo assim, se encontra abaixo do VMA definido no Anexo I do Decreto-

Lei  236/98, de 1 de agosto, produção de águas para consumo humano da classe A3 e, do  Anexo XVI, referente 

à qualidade mínima das águas destinadas à rega.  

Segundo o EIA, dos principais constituintes dos fertilizantes, o azoto (N) é aquele que apresenta maior 

mobilidade, apresentando o fósforo (P) e o potássio (K) pouca mobilidade na maioria dos solos. 

No entanto, de acordo com anteriormente referido a atividade agrícola é a que mais contribui para a carga 

em Fósforo total (7.742,762 Kg/ano) sobre a massa de água “rio Pranto”. Aliás, os resultados obtidos na 
estação 13E/05 (SNIRH) para este parâmetro apresentam-se, na generalidade, acima do valor limite definido 

no PGRH RH4 para o bom estado das massas de água “rios”. 

Ao nível da qualidade da água subterrânea constata-se ainda que, na Estação 249/45 (SNRIH), a partir de 

outubro de 2017 passou a monitorizar-se o parâmetro Fosfato, o qual revela também valores acima do valor 

máximo recomendado no Anexo I, do Decreto-Lei nº. 236/98, 1 de agosto. 

Neste sentido, importa no âmbito da monitorização da qualidade da água superficial e subterrânea incluir o 

referido parâmetro. 

No quadro da “Modernização do Regadio Precário do Pranto I do Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo 
Mondego” (na qual se enquadra o projeto da rede de rega primária e secundária em apreço), deixará de existir 
a necessidade de represar o rio Pranto durante os meses de cultura do arroz, evitando a situação atual de 

acumulação de nutrientes e substâncias alóctones no troço terminal do rio Pranto, cuja carga poluente é 

descarregada pontualmente no meio estuarino (em junho e em setembro), o que, a médio/longo prazo, se 

traduzirá num impacte positivo face à situação atual (menor concentração de poluentes), cuja significância 

dependerá do cumprimento do Código das Boas Práticas Agrícolas. 

Por outro lado, a entrada em funcionamento do Adutor Direito do Pranto e do Distribuidor do Marnoto, assim 

como das redes de rega e drenagem previstas para o Bloco do Campo do Conde, representará um acréscimo 

de água doce afluente à bacia do rio Pranto com reflexos positivos ao nível da qualidade da água, de difícil 

quantificação.  

No que respeita à afetação da qualidade da água subterrânea, dado que a área a sujeitar a emparcelamento 

se situa sobre as massas de água “Aluviões do Mondego (PTO6_C2) e Louriçal (PTO29)”, as quais apresentam 
um meio hidrogeológico poroso e, por conseguinte, uma elevada vulnerabilidade à poluição, a incorreta 

aplicação dos tratamentos fitossanitários às culturas e a utilização de produtos passíveis de lixiviação pode 

traduzir-se num impacte negativo, cuja significância se encontra dependente, entre outros fatores, das 

características e quantidades de produto utilizados para o efeito. 

Segundo o EIA, as caraterísticas dos herbicidas utilizados no controlo fitossanitário na área de estudo 

apresentam elevada mobilidade no solo, evidenciando tempos de meia vida suscetíveis de contaminar as 

águas subterrâneas, o que constitui um potencial impacte negativo sobre o estado das massas de água em 

presença.  

Com a melhoria das condições para a prática agrícola, proporcionada pelo projeto em apreço, é esperado que 

ocorra aumento da referida atividade no local, o que, se não forem adotadas as boas práticas agrícolas e 

observadas as normas legais específicas de aplicação dos fertilizantes e pesticidas, poderá afetar a qualidade 

das referidas massas de água, situação que importa acompanhar e monitorizar durante a fase de exploração 

do projeto. É essencial desenvolver ações de sensibilização junto dos agricultores para a referida 

problemática, devendo apenas ser utilizados produtos fitofármacos quando estritamente necessário e 

devidamente autorizados pela Direção-Geral de Veterinária (DGAV). 
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Segundo o EIA, encontra-se em curso o Projeto AGRO nº 103 - Melhoria das técnicas de produção de arroz 

com redução de impactes ambientais no Baixo Mondego e Vale do Tejo tem como principais objetivos: 

 melhorar técnicas de produção de arroz no Baixo Mondego e no Vale do Tejo que venham a ser 

seguidas pelos orizicultores e que produzam um reduzido impacte ambiental; 

  avaliar no Baixo Mondego a importância do setor orizícola na contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas com pesticidas e nitratos; 

 selecionar e divulgar cultivares de arroz com caraterísticas para a obtenção de produtos de qualidade; 

 monitorar, em diferentes condições ecológicas e de condução da cultura no Vale do Mondego, os 

riscos de ataques de Pyricularia grisea e Sclerotium oryzae; 

 aumentar a interação entre as associações de produtores, serviços oficiais e orizicultores para a 

análise de problemas técnicos ligados com a produção do arroz e com a proteção ambiental, e divulgar 

os resultados das experimentações realizadas. 

O EIA conclui que, “se forem tomadas medidas de gestão cuidada da aplicação de agroquímicos, prevê-se que 

a implementação dos projetos em estudo concorrerá, a par da disponibilização de água com melhor qualidade 

proveniente do Canal Condutor Geral e da aplicação conexa do Projeto AGRO nº 103, para a minimização dos 

impactes negativos associados à orizicultura na qualidade das águas subterrâneas, que ainda se verificam no 

Baixo Mondego.” 

 

Face ao exposto, pese embora alguma da informação apresentada no RT para a caracterização da situação de 

referência se encontre desatualiza, entre outras fragilidades, comparativamente à situação atual é expectável 

uma melhoria da qualidade da água superficial, o que constitui um impacte positivo em termos qualitativos, 

de magnitude e significância muito dependentes das boas práticas agrícolas.  

Por outro lado, os projetos concorrem para uma maior eficiência hídrica no processo de rega o que, em termos 

quantitativos, também se traduz num impacte positivo ao nível dos recursos hídricos superficiais.  

Relativamente à qualidade das águas subterrâneas, cumprido escrupulosamente o Código das Boas Práticas 

Agrícolas, as medidas de minimização propostas no EIA e a seguir mencionadas, não é expectável a ocorrência 

de impactes negativos significativos. Acresce que, a prática da cultura do arroz na área de intervenção já se 

verifica, pelo menos, desde o século XIX e, segundo o transmitido pelo proponente em sede de apresentação 

do projeto à CA, presentemente, todos os terrenos são cultivados, pelo que, a não implementação do projeto 

não concorrerá para uma melhoria da qualidade da água na área de estudo. 

Decorrente da implementação do projeto, prevê-se ainda a alteração das condições de infiltração da água no 

solo e do escoamento superficial resultante da presença da rede viária do Campo do Conde (caminhos 

agrícolas em tout-venant compactado e ensaibrado), situada em zona ameaçada pelas cheias e que, segundo 

o referido no Aditamento ao EIA, reduzirá a permeabilidade do solo na zona das plataformas, em cerca de 

90% a 95%, o que se traduz num impacte negativo, quer ao nível recursos hídricos superficiais (aumento do 

escoamento superficial) quer dos recursos hídricos subterrâneos (diminuição da taxa de infiltração), e que 

transita da fase de construção. Decorrente da circulação dos veículos afetos às atividades agrícolas, poderão 

ainda registar-se impactes ao nível da qualidade da água com a sua eventual contaminação com 

hidrocarbonetos. 

Atendendo às disponibilidades hídricas das massas de água subterrâneas em causa e à natureza do projeto 

em apreço, efetuadas as necessárias manutenções preventivas dos veículos agrícolas e adotadas as 

necessárias medidas de minimização, o impacte espera-se negativo, de baixa relevância. 

No que respeita ao funcionamento das duas lagoas artificiais previstas (“Pateiras do Bicanho” e “Pateira de 
Porto Godinho”), o EIA refere que a circulação da água nas mesmas será constante, de modo a que não se 
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verifique a degradação da qualidade da água em consequência da sua estagnação. As mencionadas lagoas 

serão gradualmente cheias através da entrada de água a partir das valas de drenagem, do escoamento 

subsuperficial e superficial proveniente dos terrenos vizinhos. 

De modo a compensar as perdas de água por evaporação e a potencial degradação da qualidade da água no 

interior das lagoas, encontra-se prevista a construção de estruturas que permitam a entrada, circulação e a 

saída da água das lagoas, tomando partido da rede de drenagem do Campo do Conde e suas afluências 

naturais. 

Atendendo a que o nível freático se situará muito próximo da superfície, o EIA considerou as perdas por 

infiltração desprezáveis (percolação muito reduzida).  

Segundo o EIA, a “pateira do Bicanho”, com uma área aproximada de 3,9 ha e uma profundidade máxima de 

4 metros, terá um volume útil de 135 255 m3 (cota de fundo: -4.0 m; cota do plano de água: 0.0 m). As perdas 

de água por evaporação encontram-se estimadas em cerca de 70 055 m3/ano, o que corresponderá ao volume 

mínimo de água a repor anualmente na lagoa. Será dotada de uma tomada de água a partir da Vala da 

Galegoa, de um descarregador de superfície (soleira descarregadora com 15 m de comprimento, situada à 

cota (0,0 m)) e de uma descarga de fundo (situado à cota (-1,43 m)), que ligará a lagoa à vala Real. A descarga 

de fundo permitirá o esvaziamento da lagoa até à cota (-1,43 m) e o descarregador de superfície comandará 

a cota do plano de água no interior da pateira. O caudal de entrada na lagoa encontra-se estimado em 501 

l/s, contudo não é feita qualquer referência às disponibilidades de água na vala da Galegoa, nomeadamente 

na época de estio.  

A gestão da entrada de água na lagoa a partir da vala da Galegoa é controlada através do manuseamento 

manual das comportas murais da tomada de água. Para alturas de água na vala da Galegoa acima dos 0,74 m 

a comporta será fechada. 

De acordo com o mencionado no RT, a Vala Real tem capacidade hidráulica suficiente para transportar os 

caudais de ponta provenientes da drenagem dos campos agrícolas e o caudal descarregado pela lagoa.  

No que se refere à “pateira do Porto Godinho”, com uma área aproximada de 1,37 ha, será constituída por 
dois volumes de água (ligados entre si por uma passagem hidráulica), com uma profundidade máxima de 2 

metros e um volume útil de 20 980 m3 (cota de fundo: -3.0 m; cota do plano de água: - 0.1 m). As perdas de 

água por evaporação encontram-se estimadas em cerca de 24 343 m3/ano, o que, segundo o EIA, 

corresponderá ao volume mínimo de água a repor anualmente.  

A admissão de água será feita a sul da pateira por intermédio do aqueduto AQT 1-6 (situado à cota 0,35 m) 

sob o caminho C14 que, por sua vez, irá drenar as escorrências das valas de encosta 7 e 8 e encaminhá-las 

para o interior da lagoa. As referidas valas e o aqueduto são parte integrante do Projeto de Execução da Rede 

Viária e Rede de Drenagem do Campo do Conde. Na extremidade norte da pateira será construído um 

descarregador de superfície à cota (-0,10 m), que encaminhará os volumes descarregados para a vala de 

drenagem V13.  

A circulação de água entre a parte sul e a parte norte da lagoa será feita por uma passagem hidráulica dupla 

a construir sob o Caminho C13, à cota do fundo da lagoa (-3,0 m). 

A gestão da água processar-se-á de forma natural, sendo que, atingido o volume útil da lagoa, o caudal 

descarregado na Vala V13, estimado em 42,2 l/s, será idêntico ao caudal que entrará através do aqueduto 

AQT 1-6  (Valas de Encosta 7 e 8) subtraído do volume evaporado. Atendendo ao regime hídrico das linhas de 

água naturais na área de intervenção, surgem dúvidas quanto à disponibilidade de água nas mesmas para o 

efeito.  

Segundo o RT, a vala V13 tem capacidade hidráulica suficiente para transportar os caudais provenientes quer 

da drenagem dos campos agrícolas, quer da lagoa, os quais representam cerca de 56% da capacidade 
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hidráulica da vala V13.  

Relativamente ao cálculo dos caudais de ponta afluentes às valas de drenagem natural, conforme já 

anteriormente referido, o RT é omisso no que respeita aos períodos de retorno considerados, situação que, 

em sede de obtenção de TURH carece de esclarecimento. Acresce que, os dados relativos às precipitações e 

às afluências mensais ao rio Pranto apresentados no EIA não se referem a dados atualizados. 

Após o enchimento das pateiras, apenas se prevê a entrada de água para a compensação das perdas por 

evaporação e eventual percolação. Caso se verifique a depleção na taxa de oxigênio dissolvido na água, o EIA 

refere que se efetuará a renovação da água. Contudo, não se encontra explicitado como se fará a referida 

operação e com que origem de água. 

Acresce referir que, no verão, as afluências naturais aos cursos de água em causa são muito reduzidas e as 

temperaturas do ar são elevadas, o que, aliado à profundidade prevista para as lagoas e às características das 

afluências às mesma, a eventual presença de nutrientes em excesso poderá propiciar a eutrofização e 

consequente degradação da qualidade da água (quer no interior da lagoa, quer nos meios recetores da 

descarga), bem como o aparecimento de espécies invasoras no local. Por outro lado, no caso da “pateira do 
Bicanho”, atendendo à diferença de cotas previstas entre o fundo da lagoa e a descarga de fundo (2,45 m), 
será difícil proceder à renovação do volume de água situado abaixo da cota da descarga de fundo sem recorrer 

à sua bombagem.  

Face ao exposto, as profundidades previstas para as referidas lagoas carecem de melhor ponderação e 

avaliação, devendo ser demonstrado, em sede de obtenção de TURH, que se encontra garantida a renovação 

da água no interior das lagoas. Importa ainda assegurar uma origem de água alternativa que garanta a 

possibilidade de se proceder à renovação da água das lagoas em situações de reduzido caudal na rede de 

drenagem de drenagem natural (vala da Galegoa e Valas de Encosta), bem como monitorizar a qualidade da 

água armazenada nas lagoas. 

De acordo com os objetivos ambientais definidos do PGRH RH 4 em vigor, no período 2022-2027, deve ser 

atingido o bom estado massa de água “rio Pranto”. 

A “Construção das redes de rega, viária e de drenagem do Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego 
- S06.11-RH4” , onde se inclui o Vale o Pranto, corresponde a uma medida que já se encontrava inscrita no 

PGRH do 1º ciclo de planeamento, tendo em vista o alcance dos objetivos ambientais definidos para a referida 

massa de água.  

No PGRH RH 4 em vigor, quer para a massa de água “Rio Pranto”, quer para a massa de água de transição 
“Mondego-WB 2 (Estuário do Mondego - Braço sul)” que, indiretamente, poderá também ser afetada pela 

implementação dos projetos em avaliação, encontra-se inscrita a medida “PTE2P01M03_SUP_RH4 - 

Beneficiação dos regadios coletivos tradicionais em exploração”, com o mesmo objetivo. 

No que respeita à implementação da Estrutura Verde e ao reperfilamento e limpeza das linhas de água, 

cumpridas as medidas de minimização anteriormente referidas e previstas no estudo, considera-se que as 

referidas ações podem contribuir para a restauração ecológica e melhoria das condições de escoamento da 

rede de drenagem superficial, o que proporciona impactes positivos graduais ao nível da qualidade da água.  

Neste sentido, considera-se dispensável aplicar às referidas ações o procedimento previsto no n.º 7 do artigo 

4º (4(7)) da DQA, transposto para a Lei da Água (nº5 do artigo 51º). 

Por outro lado, considera-se que, na ausência de implementação do projetos do Adutor Direito do Pranto, do 

Distribuidor do Marnoto e do Emparcelamento do Campo do Conde, onde se incluem as redes de rega, de 

drenagem e viária, os impactes na qualidade da água superficial e subterrânea atualmente existentes 

permaneceriam, na medida em que, apesar da atual estrutura fundiária do Campo do Conde (cerca de 1195 

prédios) e das atuais dificuldades de acesso a muitos dos terrenos agrícolas, todos os terrenos são cultivados 
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(informação transmitida pelo proponente em sede de reunião de apresentação do projeto à Comissão de 

Avaliação). 

Atualmente, a zona apresenta-se como um pântano com valas cegas em que os agricultores escavam 

anualmente valas para tirar terra de um lado e altear os terrenos no outro. A realização em conjunto do 

procedimento de rega e de drenagem envolve um grande volume de água o que também tem inconvenientes 

nos recursos hídricos e dificulta a gestão da água.  

Presentemente, as águas do rio Pranto drenam para o braço Sul do rio Mondego, num regime intermitente 

devido ao controlo do escoamento imposto pelas comportas do “Alvo”. O rio apresenta assim um regime de 
escoamento condicionado pelas necessidades de rega e drenagem da cultura do arroz, mantendo-se 

“fechado”, durante o período de cultivo do arroz. 

Como o sistema de rega e drenagem dependem ambos do rio Pranto, é frequente a utilização de água para 

rega com elevado teor de cloreto de sódio, resultando em danos para cultura de arroz. 

Perante as atuais dificuldades colocadas à prática agrícola no local, se não se verificar qualquer intervenção 

no terreno, provavelmente, ocorrerá o abandono gradual das terras, o que, dadas as características 

pantanosas do local, se traduzirá também em impactes negativos decorrentes das águas paradas e 

consequente degradação da área. 

Com a implementação do projeto e do plano de monitorização dos recursos hídricos previsto no presente 

parecer, será possível ter um maior controlo sobre os efetivos consumos de água e qualidade das águas 

drenadas para o rio Pranto e, se necessário, implementar medidas adicionais, sendo que, na globalidade, ao 

nível da qualidade da água do rio Pranto se perspetivam impactes positivos face à situação atual, cuja 

significância se encontra muito dependente do cumprimento das boas práticas agrícolas. 

Já no que respeita aos impactes decorrentes da implementação do projeto da “ensecadeira” no rio Pranto 
(definitiva), o EIA, tal como anteriormente referido, não faz qualquer avaliação, pelo que não é passível de 

apreciação na presente sede.   

Relativamente à construção dos açudes de Casal da Rola e do Casenho, caso os caudais pretendidos desviar 

das linhas de água difiram dos constantes nos respetivos TURH já emitidos e sejam passíveis de captar no 

local, torna-se necessário proceder à correspondente alteração. 

 

6.4.3. CONCLUSÕES 

O Projeto “Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego/ Modernização do Regadio Precário do Pranto I 
- Projetos de Execução do Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do Emparcelamento do 

Campo do Conde”, tem por objetivo permitir a beneficiação hidroagrícola da área do vale do Pranto e 
permitirá um maior controlo dos volumes de água aduzidos e o aumento da eficiência hídrica na rega dos 

campos, através da medição de caudais e minimização de perdas por evaporação, o que se traduzirá, em 

termos quantitativos, num impacte positivo ao nível dos recursos hídricos superficiais, de moderada 

significância. 

Ao nível da qualidade da água do rio Pranto perspetivam-se impactes positivos face à situação atual, 

decorrentes, essencialmente, do acréscimo de água doce no rio. No que respeita à qualidade da água 

subterrânea, não são esperados impactes negativos significativos, dado que na área de estudo e sua 

envolvente já se pratica a cultura do arroz há muitos anos.  

Contudo, as eventuais alterações ao nível da qualidade da água superficial e subterrânea encontram-se muito 

dependentes do cumprimento do Código das Boas Práticas Agrícolas, o que importa monitorizar. 
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Ao nível das condições de escoamento da rede hidrográfica a intervir, garantidas as seções de vazão dos 

cursos de água para os caudais de ponta afluentes, esperam-se impactes positivos face à situação atual. 

Através da implementação de um plano de monitorização dos recursos hídricos, conforme previsto no 

presente parecer, será possível ter um maior controlo sobre os efetivos consumos de água e qualidade das 

águas drenadas para o rio Pranto e, se necessário, implementar medidas adicionais. 

No que respeita ao projeto da “ensecadeira no rio Pranto” (definitiva), infraestrutura que configura uma 
pressões hidromorfológicas sobre a massa “rio Pranto”, pelas razões atrás citadas, não se encontram reunidas 
as condições necessárias para a emissão de parecer favorável na presente sede.  

Relativamente ao circuito hidráulico da Quinta do Seminário, não avaliado no EIA em apreço, atendendo que 

o referido campo é limitado a oeste pelo rio Pranto e a norte pelo ribeiro de Queitide, eventuais intervenções 

em área do domínio hídrico carecem também da prévia obtenção de Título de Utilização dos Recursos 

hídricos. 

Face ao exposto, emite-se parecer favorável aos projetos do “Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do 
Marnoto e do Emparcelamento do Campo do Conde”, condicionado: 

a) Ao cumprimento das medidas de minimização e dos planos de monitorização dos recursos hídricos 

previstos no EIA e no presente parecer.  

b) À utilização do método de cravação subterrânea para os atravessamentos do rio Pranto, quer pelo 

Adutor, quer pelo Distribuidor do Marnoto, por forma a não interagir com as margens e do leito do rio 

durante a execução dos referidos trabalhos. 

c) À obtenção prévia dos títulos de utilização dos recursos hídricos relativos a todas as intervenções 

localizadas em área do domínio hídrico, conforme disposto no DL 226-A/2007, de 31 de maio, na sua 

atual redação, devendo, nessa sede, ser demonstrado que as seções de vazão das linhas de água a 

intervencionar asseguram o escoamento dos caudais de ponta afluentes, e que se encontra garantida 

a renovação da água no interior das lagoas, nomeadamente em situações de reduzido caudal na rede 

de drenagem natural (vala da Galegoa e Valas de Encosta). 

d) À necessária compatibilização e articulação das ações do projeto em apreço com o “Projeto de 

Regularização do Rio Pranto”, com incidência no local e previsto no âmbito das medidas do Plano de 
Gestão de Riscos de Inundação do Vouga, Mondego e Lis (PGRH RH4, 2016-2021). 

e) À eventual alteração do Título de Utilização dos Recursos Hídricos relativo aos açudes do Casal da Rola 

e do Casenho, em conformidade com os caudais previstos derivar, situação que deverá ser previamente 

avaliada nessa sede. 

Caso se pretenda executar a “ensecadeira” no rio Pranto, imediatamente a jusante das comportas “Maria da 
Mata”, será necessário apresentar à Autoridade de AIA, para parecer, previamente ao licenciamento das 
obras previstas, o projeto da referida infraestrutura hidráulica, acompanhado de um documento onde se 

identifique e avalie os potenciais impactes associados à fase de construção e exploração, e, se necessário, das 

correspondentes medidas de minimização, bem como a aplicação do procedimento previsto no n.º 7 do artigo 

4º (4(7)) da DQA, transposto para a Lei da Água (nº5 do artigo 51º) ) à referida ação. 

 

6.5. SOLO E USO DO SOLO 

6.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O EIA recorreu, para a caracterização dos Solos, à Carta de Solos e Carta de Solos do Vale do Mondego, 

elaborada, entre 1978 e 1983, pela Direção-Geral de Hidráulica e Engenharia Agrícola e ainda ao estudo 
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elaborado pela Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

A classe de solos dominantes mais interferida pela área de estudo, que compreende 805,17 hectares, são 

solos halomórficos que ocupam 592,38 hectares, mais de 73% da área de estudo. 

Também na área ocupada pelas infraestruturas (adutor, distribuidor, infraestruturas de rega e rede viária), 

verifica-se que são os solos halamórficos os mais afetados. 

Este tipo de solos representa, no bloco do Campo do Conde, 94% da área abrangida pelo emparcelamento. 

Seguem-se os aluviossolos modernos que ocupam 69 hectares da área de estudo.  

 

Quadro n.º 1 - Classes de solos dominantes interferidas 

 

Fonte: EIA (Relatório Técnico), Quadro 4.7, p. 4.35 

 

No que se refere à ocupação do solo, o EIA refere que foram identificadas as seguintes classes principais de 

ocupação de solo: 

 Zonas adjacentes de ocupação edificada condicionada - correspondem maioritariamente a áreas 

atualmente ocupadas pelo regadio do Vale do Pranto; 

 Áreas agrícolas - compreendem campos agrícolas e zonas adjacentes de ocupação condicionada, onde 

se incluem os vastos campos de arroz do Vale do Pranto; 

 Áreas florestais. 
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Quadro n.º 2 - Tipologias de ocupação do solo interferidas 

 

Fonte: EIA (Relatório Técnico) Quadro 6.14, p. 6-62 

 

6.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Os principais impactes no solo, na área de influência do projeto, serão devidos à implementação das 

infraestruturas projetadas e estarão associados à ocupação e/ou degradação dos solos. 

Para além das atividades especificamente associadas a cada uma das intervenções previstas, considera-se que 

a instalação de estaleiros e de áreas de apoio à obra, abertura de acessos e a circulação de maquinaria e 

veículos afetos à obra, serão indutoras de impactes nos solos que, podem, contudo, ser minimizados. 

As zonas de estaleiro e de armazenamento temporário de terra induzirão impactes negativos. Estas áreas 

terão uma afetação temporária, pelo que o impacte é minimizável, uma vez que, no final da obra, serão 

sujeitas a descompactação e recuperação, podendo ser retomado o uso do solo. 

Como impactes temporários identificam-se ainda, os que resultam da abertura de acessos provisórios e 

afetação de áreas envolventes à área de implantação das infraestruturas projetadas, devido à circulação de 

máquinas e viaturas pesadas e que poderão originar compactação de solo, e a erosão do solo associada à 

desmatação, decapagem e movimentação de materiais. 

Nesta fase, poderão, ainda, ocorrer impactes negativos associados a episódios acidentais, como sejam 

derrames de óleo, combustíveis e produtos afins, decorrentes da utilização de máquinas e veículos afetos à 

obra. Estes impactes, embora negativos, são passíveis de ser minimizados se forem adotadas as medidas de 

minimização adequadas e que integram o EIA. 
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O emparcelamento, através das ações que lhe estão associadas, irá afetar, embora de forma temporária, 

todos os solos da área do bloco, que respeita, apenas, a sua mobilização e redistribuição. 

Esta mobilização irá impedir, temporariamente, a utilização das parcelas agrícolas, o que afetará parte da 

fonte de rendimento dos agricultores, ao impossibilitar o cultivo do solo. 

Os solos a escavar no alinhamento de implantação das condutas e respetivo equipamento são 

maioritariamente de natureza aluvionar, apresentando, no geral, fertilidade, pelo que está prevista a sua 

utilização no remanejamento do bloco e posterior utilização agrícola. Considera-se, por isso, que o impacte 

gerado será positivo, embora pouco significativo. 

A construção da rede viária e das valas de drenagem implica a perda pontual de áreas produtivas, situação 

que o EIA refere que será compensada pelo fecho e/ou desativação de outras unidades similares, 

considerando-se, por isso, que o impacte gerado será equilibrado. 

Assim, os impactes no solo, na fase de construção do emparcelamento, serão globalmente negativos, mas 

pouco significativos. 

Na fase de exploração, foram identificados impactes cumulativos decorrentes da entrada em funcionamento 

da rede de rega, associados à potencial intensificação do uso do solo. Com efeito, as alterações registadas ao 

nível do solo, associadas à recuperação de incultos para a agricultura, surgirão ao nível das propriedades 

físicas e químicas do mesmo. É, no entanto, expectável que um sistema de rega corretamente dimensionado 

e utilizado, não origine erosão do solo, sendo as perdas de solo mínimas. 

De referir que os potenciais impactes indiretos assumem alguma importância. De facto, com a rega dos 

campos agrícolas a partir do Adutor do Pranto, deixará de ser necessário recorrer à utilização da água do rio 

Pranto. Dado que a água captada no rio Pranto se caracteriza pela influência da cunha salina, o que condiciona 

a sua utilização, é de esperar que a médio/longo prazo, as características do solo agrícola nos blocos das 

margens do rio Pranto venham a melhorar, no que respeita à salinização dos terrenos, proporcionando 

condições mais favoráveis para a produção agrícola. 

 

6.5.3. CONCLUSÕES 

Em síntese, considera-se que os impactes nos solos na fase de exploração do projeto, serão globalmente 

positivos e pouco significativos, a médio/longo prazo, devendo ser implementadas as medidas de 

minimização incluídas neste Parecer. 

 

6.6. QUALIDADE DO AR 

6.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A caracterização da situação de referência, no que respeita ao descritor qualidade da ar ambiente, na área de 

implementação do projeto a análise, recaiu, por um lado, sobre a apreciação dos dados da qualidade do ar 

medidos numa das estações fixas da rede de monitorização da qualidade do ar da Região Centro, 

nomeadamente a estação de Montemor-o-Velho, da Zona Centro Litoral, zona onde se integra o projeto e, 

por outro lado, na análise do inventário nacional de emissões gasosas, relativamente à zona em questão. 

Da apreciação efetuada conclui-se que existem casos pontuais de concentrações elevadas dos poluentes 

partículas e ozono. No entanto, estão a ser cumpridos os valores normativos legais estabelecidos no âmbito 

da qualidade do ar ambiente para estes e outros poluentes. 

Constatou-se, ainda, que as emissões gasosas mais expressivas têm origem no tráfego rodoviário e na 

indústria de celulose, da Figueira da Foz, sendo estas associadas a fontes pontuais. 

 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3354 

 

 
Modernização do Regadio Precário do Pranto I - Projetos de Execução do Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do 
Emparcelamento do Campo do Conde 

52 

6.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Na identificação dos impactes negativos decorrentes da implementação do projeto em questão, verifica-se 

que o impacte mais significativo são as emissões de partículas (PM10) diretamente associadas às várias 

atividades envolvidas na fase de construção, de onde se destaca a realização de operações de desmatação, 

terraplanagens, transporte de materiais e terras, e ainda as emissões de CO, NOx e COV associados à 

circulação de veículos e máquinas afetas à obra.  

Na fase de exploração não são esperadas emissões de poluentes associadas. 

Dado que o projeto se desenvolve nas margens do rio, junto dos terrenos agrícolas, e os recetores 

sensíveis mais próximos identificados, aglomerados populacionais, encontram-se numa faixa circundante da 

zona de obra a mais de 100m, considera-se que os impactes negativos associados à deposição das poeiras, na 

fase de obra, são considerados diretos, circunscritos no espaço e no tempo, de reduzida magnitude e pouco 

significativos. 

Em conclusão, considera-se que não é necessário implementar qualquer plano de monitorização, bastando, 

para reduzir os impactos negativos resultantes da implementação do projeto, proceder à adoção de boas 

práticas em fase de obra. 

6.6.3. CONCLUSÕES 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições contidas 

no final deste parecer. 

 

6.7. SOCIOECONOMIA 

6.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O projeto visa a modernização do Regadio Precário do Pranto, abrangendo dois projetos parcelares — o 

Adutor Direito do Pranto e o Distribuidor do Marnoto e o Projeto do Emparcelamento, redes de rega e viária 

e de drenagem do Campo do Conde. 

A principal produção agrícola na área em estudo é o arroz carolino. O "arroz carolino" do Baixo Mondego, de 

grão longo e branco, beneficia das condições do clima local, que lhe permitem uma maturação lenta e única, 

sustentada por um relativamente baixo número de horas de luz, temperaturas médias amenas, amplitudes 

térmicas suaves, com uma humidade relativa do ar considerável e ainda uma menor radiação global. São 

fatores que fazem do Baixo Mondego uma área de excelência para o cultivo do arroz, gerador de forte impacte 

na economia local e regional. A concretização deste projeto tem em vista a melhoria das condições de cultivo 

(secular) desta variedade de arroz (sem prejuízo de outras culturas), que está inserido na lista da Comissão 

Europeia dos produtos com Indicação Geográfica Protegida. 

O projeto do "Adutor Direito do Pranto, Distribuidor do Marnoto e Emparcelamento Rural do Campo do 

Conde", abrange áreas de 5 freguesias, integrantes de 3 concelhos (da NUT III — Região de Coimbra) e, todas 

elas, com perda de população entre 2001 e 2011. 

 

Quadro n.º 3 - Variação da População nos concelhos e freguesias do Projeto 

Concelhos Freguesias População residente 

2001 

População Residente 

2011 

Figueira da Foz Alqueidão 1963 1752 
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Concelhos Freguesias População residente 

2001 

População Residente 

2011 

Paião 2404 2268 

Montemor-o-Velho 

União de Freguesias da 

Abrunheira, Verride e Vila 

Nova da Barca 

735 637 

Soure 

Samuel 1398 1254 

Vinha da Rainha 1583 1397 

  

O projeto de Modernização do Regadio Precário do Pranto I - Projetos de Execução do Adutor Direito do 

Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do Emparcelamento do Campo do Conde” encontra-se inserido no 

“Regadio do Baixo Mondego”, iniciado em 1988 e que passados cerca de 30 anos ainda não satisfez cerca de 
40% do perímetro de rega, vindo, o projeto em análise, contribuir para colmatar a falha atrás referida. Visa 

uma maior consciencialização e racionalização do uso e da qualidade da água, ou seja, do seu uso sustentável 

e tem constituído grande desafio. O minifúndio é extremamente fragmentado e constata-se a necessidade de 

implementar emparcelamento integral, sendo o alvo da intervenção de cerca de 700 hectares e 600 

agricultores. 

Perante um ponto de situação feito em 2003 e outro em 2018 trata-se de uma área de intervenção em que o 

número de proprietários decresce de 329 para 212, o número de prédios de 1297 para 131 unidades e assistiu-

se a uma ligeira diminuição da área efetivamente abrangida. A área de enquadramento do projeto é 

claramente rural, tem o arroz como cultura dominante e o solo bastante homogéneo. 

O adutor direito do Pranto tem início na tomada de água T 25 do Mondego, nas imediações do Bloco do 

Moinho do Almoxarife, vai beneficiar o Campo da Amieira, o Campo do Conde, o Campo do Seminário e o 

Campo do Porto Ferro e termina nas proximidades do Campo do Seminário. 

O Campo do Conde (a emparcelar) tem uma área de cerca de 346 ha sendo limitado a norte e a Oeste pelo rio 

Pranto, a este pela estrada EM 621 até à zona da Vinha da Rainha e a partir daqui por um caminho até à 

Quinta do Seminário. 

O distribuidor do Marnoto terá origem no adutor, e fica localizado no primeiro terço do Campo do Conde. 

Será construída a ensecadeira, a jusante das Comportas da Maria da Mata, e dois açudes, o açude do Casenho 

e o açude do Casal da Rola. 

Para efeitos da dinamização e diversificação da economia local, durante a execução da obra, questionou-se a 

abrangência deste impacte, designadamente o envolvimento de mão-de-obra local e a implicação direta no 

comércio dos serviços locais. De acordo com teor do documento "Resposta Pedido de Elementos Adicionais", 

o proponente esclareceu que poderão estar em obra, em média, cerca de 60 técnicos das diversas 

especialidades, que farão uso dos serviços locais nomeadamente de restauração, alojamento e equipamentos 

socioculturais e que será observada a contratação de mão-de-obra local, como recomendado. 

Foi levantada a questão da inevitável circulação de camiões e máquinas pesadas, geradores de ruído e poeiras, 

no decurso da obra, sendo importante uma boa articulação com as autoridades administrativas locais. Através 

do documento de esclarecimentos, fomos informados de que serão consideradas as Juntas de Freguesia, para 

informação e cooperação, com as populações envolvidas. 
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Sendo espectável que, durante a execução dos trabalhos (3 anos), os agricultores se sentissem prejudicados 

na sua prática agrícola, ficou esclarecido que, no que respeita aos prejuízos impostos aos agricultores 

afetados, decorrentes da evolução dos trabalhos de execução da obra e consequente interdição da prática 

agrícola, a candidatura apresentada ao Programa de Desenvolvimento Rural (PDR2020) dispõe de uma verba 

de 1.318.000,00€, aprovada para este efeito. 

 

6.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Assim, após análise do EIA do projeto (Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego — Modernização do 

Regadio Precário do Pranto I) e dos elementos esclarecedores apresentados em fase posterior, consideramos 

que os impactes negativos, no descritor socioeconomia, gerados na fase de construção devido à circulação de 

maquinaria e viaturas, bem como os que serão originados pela interrupção de cultivo, são temporários e 

passíveis de ser minimizados e/ou compensados, pelo que podemos considerar que são pouco significativos. 

Ainda nesta fase, são esperados alguns impactes positivos gerados pela criação de emprego e acréscimo de 

serviços prestados. Estes impactes são igualmente temporários e pouco significativos. 

Na fase de exploração, devido à melhoria de condições da agricultura, são esperados impactes positivos e 

significativos. Considera-se, contudo, que deverão ser implementadas as medidas de minimização e/ou 

compensação, apresentadas no presente parecer. 

6.7.3.  CONCLUSÕES 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições contidas 

no final deste parecer. 

 

6.8. SAÚDE HUMANA 

6.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A abordagem do requerido baseia-se nos pressupostos legais específicos e em recomendações da Direção-

Geral da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, tendo em vista o bem-estar das populações e a 

potenciação dos determinantes da saúde a nível local. Questões relacionadas com eventuais condicionantes, 

projetos, planos ou programas existentes na área de estudo, que possam interferir com a área de projeto 

(potenciando efeitos negativos - efeito dominó), o requerente deverá indagar os municípios envolvidos. 

 

6.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Pese embora, a ausência de informação mais detalhada acerca dos potenciais impactes ambientais (água, 

solo...) propõe-se no sentido da minimização de impactes quer ambientais, quer da qualidade de vida das 

populações envolventes: 

 Por forma a assegurar as necessárias compatibilizações e desencadeamento das diligências 

adequadas, nomeadamente de avaliação ambiental, o projeto em causa deve ser, devidamente, 

analisado à  luz  da  legislação  respetiva,  bem  como  da legislação própria das matérias envolvidas; 

 No que se refere aos acidentes graves, incluindo a diretiva SEVESO III de acordo com o Decreto-lei 
n.º 150/2015 de 5 de agosto, que estabelece o regime de prevenção e controlo de acidentes graves 
que envolvem substâncias perigosas e limitação das suas consequências para a saúde humana e o 
ambiente, de, e/ou catástrofes devem ser descritos os seus possíveis efeitos na saúde humana e as 
medidas de mitigação e resposta do projeto; 

 O EIA e o fator população e saúde humana devem abordar não só as fases de construção e 
exploração, mas também de desativação. 
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Propõem-se medidas de minimização para as diversas fases. 

 

6.8.3. CONCLUSÕES 

Em conclusão, deve ser assegurada: 

 A proteção das massas de água existentes no local, destinadas à produção de água para consumo 

humano utilizada pelas populações locais; 

 A proteção das massas de água que constituem fonte de água mineral natural utilizada em 

estabelecimentos termais, de modo a manter próprias as caraterísticas bacteriológicas e estáveis as 

propriedades físico-químicas, na origem, dentro da gama de flutuações naturais, sem perturbação 

das propriedades terapêuticas e efeitos favoráveis à saúde; 
 

 Boas condições de segurança e higiene no trabalho e a vigilância da saúde dos trabalhadores 

envolvidos na obra; 

 A preservação da saúde e do bem-estar das populações locais, quer durante o decurso das obras 

prevenindo a exposição ao ruído, à poluição atmosférica, do solo ou da água, quer no futuro, 

assegurando uma boa prática/exploração agrícola incluindo a utilização segura de fertilizantes, 

biocidas e outros produtos. 

 

6.9. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) aplicáveis a projeto são os Planos Diretores Municipais (PDM) da 

Figueira da Foz, Montemor-o-Velho e Soure. 

 De acordo com a planta de ordenamento — classificação e qualificação do solo do PDM da Figueira 

da Foz, a intervenção abrange áreas de "espaços agrícolas de produção I" "espaços agrícolas de 

produção II" e "espaços mistos de uso silvícola com aptidão agrícola". 

 De acordo com a planta de ordenamento — classificação e qualificação do solo do PDM de 

Montemor-o-Velho, a intervenção abrange áreas de "espaços agrícolas de produção tipo I", "espaços 

naturais tipo I" e "estrutura ecológica". 

 De acordo com a planta de ordenamento do PDM de Soure, a intervenção abrange áreas de "zonas 

agrícolas e outras", "zonas adjacentes de ocupação edificada condicionada", "zonas florestais" e 

"limite urbano". 

Da análise dos regulamentos dos PDM acima referidos, constata-se que a pretensão não viola as disposições 

constantes nos respetivos articulados. 

Não obstante, de acordo com o n.º 2 do artigo 52.º do regulamento do PDM da Figueira da Foz e de acordo 

com o no n.º 2 do artigo 17.° do regulamento do PDM de Montemor-o-Velho, "Os Espaços Agrícolas de 

Produção I estão sujeitos ao Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola (RJOAH) e legislação 

complementar, sendo que qualquer intervenção nestas áreas carece do parecer vinculativo da entidade da 

administração central com tutela", no caso concreto a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 

entidade que integra a Comissão de Avaliação. 

Ademais, refere o n.º 3 do artigo 17.º do regulamento do PDM de Montemor-o-Velho que "Constituem 

objetivos específicos de ordenamento destes espaços o desenvolvimento agrícola da região, nomeadamente 

efetuar a regularização fluvial, a defesa contra cheias, o enxugo, a rega e o emparcelamento dos terrenos 

agrícolas." 
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Reserva Ecológica Nacional (REN) 

De acordo com a carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) dos concelhos da Figueira da Foz, Montemor-o-

Velho e Soure, as intervenções abrangem áreas da Reserva Ecológica Nacional, nas tipologias "leitos e 

margens dos cursos de água", "áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos", "áreas 
de elevado risco de erosão hídrica do solo" e "zonas ameaçadas pelas cheias". 

As operações de emparcelamento do Campo do Conde não interferem com os objetivos de proteção 

ecológica, ambiental e de prevenção e redução dos riscos das áreas integradas na REN, não colidindo com o 

respetivo Regime Jurídico. 

A construção do adutor direito do Pranto e distribuidor do Marnoto, tratando-se de infraestruturas 

hidráulicas, são ações que, de acordo com o referido no preâmbulo do Regime Jurídico da REN (RJREN), 

publicado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação atual dada pelo Decreto-Lei n.º 

124/2019, de 28 de agosto, são excluídas do elenco de usos e ações interditas, subordinando-se a sua 

realização ao disposto na Lei da Água e respetiva legislação complementar e regulamentar. 

A instalação das redes de rega, constitui uma ação com enquadramento na alínea a) do Item II do Anexo II do 

RJREN — "pequenas estruturas e infraestruturas de rega e órgãos associados de apoio à exploração agrícola, 

nomeadamente instalação de tanques, estações de filtragem, condutas, canais, incluindo levadas", estando 

isenta de apresentação de comunicação prévia face às tipologias de REN em presença. 

A execução da rede viária do Campo do Conde, constitui uma ação com enquadramento na alínea e) do Item 

III do Anexo II do RJREN "abertura de caminhos de apoio ao setor agrícola e florestal", não sendo interdita em 

qualquer das tipologias em presença, devendo ser dado cumprimento aos requisitos estabelecidos na alínea 

e) da Item III da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, a saber: 

   "e) Abertura de caminhos de apoio ao sector agrícola e florestal 

i. A pretensão pode ser admitida desde que cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos:  

A largura máxima da plataforma, incluindo berma e drenagem seja de 6 m. 

ii. Seja utilizado pavimento permeável ou semipermeável. 

iii. Seja respeitada a drenagem natural do terreno." 

 De acordo com os elementos do processo, verifica-se o seguinte: 

 Existirão três caminhos principais de acesso com um desenvolvimento total da ordem dos 5 km, que 

estabelecerão a ligação do campo à rede viária local e que permitirão o escoamento e a distribuição 

do trafego rural pela malha secundária de caminhos. Este tipo de caminhos terá 5 m de largura de 

plataforma e 4 m de faixa de rodagem. 

 Os caminhos secundários serão 25 e terão um comprimento total da ordem dos 13,6 km. Terão uma 

plataforma de 4 m e 3 m de faixa de rodagem. 

 A rede viária será dotada das necessárias obras de arte no cruzamento com a rede de drenagem e 

terá a devida sinalização de trânsito. 

Em fase de conformidade do EIA foram solicitados esclarecimentos ao requerente relativamente ao tipo de 

pavimento a aplicar nas vias e respetivos índices de permeabilidade. 

Em resposta, foi referido que os pavimentos propostos têm índices de impermeabilização a rondar os 95%, 

considerando-se que não é dado cumprimento aos requisitos estabelecidos na alínea e) do Item III da referida 

Portaria n.º 419/2012. 

Contudo, a emissão de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável ou favorável condicionada, equivale 

ao Reconhecimento do Interesse Público (RIP) da ação, nos termos do n.° 3 do artigo 21.° do RJREN, pelo que 

esta incompatibilidade poderá ficar sanada. 
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Reserva Agrícola Nacional (RAN)  

A intervenção insere-se em áreas da Reserva Agrícola Nacional, devendo a Entidade Regional da Reserva 

Agrícola Nacional do Centro (ERRANC) ser consultada. 

Domínio Hídrico  

A área de intervenção interfere com o domínio hídrico, sendo que no presente processo a Agência Portuguesa 

do Ambiente, I.P. é autoridade de AIA. 

Áreas classificadas  

A pretensão não se insere em áreas classificadas. 

Outras condicionantes  

De acordo com as plantas de condicionantes dos PDM dos concelhos abrangidos, para além das duas 

restrições de utilidade pública (Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional) a zona de intervenção 

é abrangida por outras condicionantes/servidões administrativas, nomeadamente: 

 Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego, devendo, para o efeito ser obtida a pronúncia da 

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (entidade que integra a CA); 

 Domínio Hídrico, sendo que no presente processo a Agência Portuguesa do Ambiente, IP é autoridade 

de AIA (entidade que integra a CA); 

 Redes Rodoviária Nacional e Ferroviária, devendo ser obtida a pronúncia da entidade competente 

nesta matéria, a Infraestruturas de Portugal, SA; 

 Infraestruturas de Energia Elétrica, devendo ser obtida a pronúncia da EDP-Distribuição, no caso de 

redes de distribuição, ou da Rede Elétrica Nacional, S.A. no caso da Rede Nacional de Transporte. 

 

6.9.1. CONCLUSÕES 

Face ao exposto, no que se refere aos instrumentos de gestão territorial e servidões e restrições de utilidade 

pública, considera-se que: 

 A pretensão não viola as disposições constantes dos regulamentos dos Planos Diretores Municipais 

da Figueira da Foz, de Montemor-o-Velho e de Soure. Não obstante, de acordo com o n.º 2 do artigo 

52.º do regulamento do PDM da Figueira da Foz e de acordo com o no n.º 2 do artigo 17.º do 

regulamento do PDM de Montemor-o-Velho, "Os Espaços Agrícolas de Produção 1 estão sujeitos ao 

Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola (RJOAH) e legislação complementar, 

sendo que qualquer intervenção nestas áreas carece do parecer vinculativo da entidade da 

administração central com tutela", no caso concreto a Direção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural; 

 As intervenções abrangem áreas da Reserva Ecológica Nacional, nas tipologias "leitos e margens dos 

cursos de água", "áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos", "áreas de 

elevado risco de erosão hídrica do solo" e "zonas ameaçadas pelas cheias". 

 As operações de emparcelamento do Campo do Conde não interferem com os objetivos de proteção 

ecológica, ambiental e de prevenção e redução dos riscos das áreas integradas na REN, não colidindo 

com o respetivo Regime Jurídico. 

 A construção do adutor direito do Pranto e distribuidor do Marnoto, tratando-se de infraestruturas 

hidráulicas, são ações que, de acordo com o referido no preâmbulo do Regime Jurídico da REN 

(RJREN), publicado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação atual dada pelo 

Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, são excluídas do elenco de usos e ações interditas, 
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subordinando-se a sua realização ao disposto na Lei da Água e respetiva legislação complementar e 

regulamentar. 

 A instalação das redes de rega constitui uma ação com enquadramento na alínea a) do Item II do 

Anexo II do RJREN — "pequenas estruturas e infraestruturas de rega e órgãos associados de apoio à 

exploração agrícola, nomeadamente instalação de tanques, estações de filtragem, condutas, canais, 

incluindo levadas", estando isenta de apresentação de comunicação prévia face às tipologias de REN 

em presença. 

 A execução da rede viária do Campo do Conde, constitui uma ação com enquadramento na alínea e) 

do Item III do Anexo II do RJREN — "abertura de caminhos de apoio ao setor agrícola e florestal", não 

sendo interdita em qualquer das tipologias em presença. No entanto, não é dado cumprimento 

cumulativo aos requisitos estabelecidos na alínea e) do Item III da Portaria n.º 419/2012, de 20 de 

dezembro, uma vez que os pavimentos propostos têm índices de impermeabilização a rondar os 95%. 

Contudo, a obtenção de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável ou favorável condicionada, 

equivale ao Reconhecimento do Interesse Público (RIP) da ação, nos termos do n.º 3 do artigo 21.º 

do RJREN. 

 As intervenções abrangem solos da Reserva Agrícola Nacional, pelo que deverá ser obtida a pronúncia 

da entidade competente nesta matéria, a Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro 

(ERRANC) 

 No que se refere às demais servidões administrativas, a zona de intervenção é abrangida por outras 

condicionantes/servidões administrativas, nomeadamente; 

 Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego, devendo para o efeito, ser obtida a 

pronúncia da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; 

 Domínio Hídrico, sendo que no presente processo a Agência Portuguesa do Ambiente, IP é 

autoridade de AIA; 

 Redes Rodoviária Nacional e Ferroviária, devendo ser obtida a pronúncia da entidade 

competente nesta matéria, a Infraestruturas de Portugal, S.A. 

 Infraestruturas de Energia Elétrica, devendo ser obtida a pronúncia da EDP-Distribuição, no 

caso de redes de distribuição, ou da Rede Elétrica Nacional, S.A.no caso da Rede Nacional de 

Transporte. 

 

6.10. AMBIENTE SONORO 

6.10.1. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Na sequência do envio do EIA em referência, observa-se que o fator ambiental Ruído não é um descritor 

crítico  

i. pelas características do tipo de projeto, 

ii. pelo referido no EIA, que apenas identifica, quanto ao ruído, o possível incómodo ainda que 

temporário e reversível, na fase de obra, devido à circulação de camiões e máquinas, podendo 

ser minimizáveis desde que adotadas as adequadas práticas ambientais em obra, e que são 

também propostas na Gestão Ambiental da Obra.  

De acrescentar apenas que o período dos trabalhos da obra se deve circunscrever, sempre que as atividades 

se aproximarem de locais habitados, estritamente ao período diurno entre as 08-20H de dias úteis, atendendo 

ao disposto no artigo 14º do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei. nº 9/2007, de 17 de janeiro). 
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6.10.2. CONCLUSÕES 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições contidas 

no final deste parecer. 

 

 

6.11. PATRIMÓNIO CULTURAL 

6.11.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Para o fator ambiental Património Cultural, foram efetuados trabalhos de levantamento de informação 
documental e prospeção arqueológica em meio terrestre e meio húmido, náutico e subaquático. 

Meio terrestre 

Para descrição da situação atual do ambiente em meio terrestre, o EIA circunscreveu «uma pequena área de 

enquadramento histórico (corredor com 800 m de largura e aproximadamente 11 km, no caso do projeto do 

Adutor Direito do Pranto e Distribuidor do Marnoto e corredor com aproximadamente 4 600 m e 1 400 m de 

largura, no caso do projeto de Emparcelamento Rural do Campo do Conde». 

De acordo com o EIA, a área de incidência de projeto corresponde ao corredor que foi prospetado de forma 

sistemática: 

- Projeto do Adutor Direito do Pranto e Distribuidor do Marnoto - uma faixa de terreno com 200 m de largura 

(100 m para cada lado do eixo do adutor e do distribuidor), 9.931 km de extensão no Adutor Direito do Pranto 

e 873 m de extensão no Distribuidor do Marnoto; 

- Projeto de Emparcelamento do Campo do Conde – uma faixa de 200 m ao longo rede de rega secundária; 

uma faixa de 10 m de largura, ao longo da rede de drenagem e uma faixa de 20 m ao longo da rede viária a 

beneficiar. No caso dos elementos de projeto não lineares, procedeu-se a uma prospeção sistemática de 25% 

da área a ocupar / intervencionar, englobando uma envolvente mínima de 20 m. 

Foi considerada como área de impacte direto: 

- Projeto do Adutor Direito do Pranto e Distribuidor do Marnoto - uma faixa de terreno com 3 m de largura 

(1.5 m para cada lado do eixo das condutas). A área de impacte indireto consiste no corredor existente entre 

o eixo das condutas (adutor e distribuidor) e a distância de 15 m. 

- Projeto de Emparcelamento do Campo do Conde – uma faixa de terreno com 2 m de largura em todas as 

infraestruturas lineares e toda a área a intervencionar. 

Não foram inicialmente «realizadas prospeções arqueológicos nas áreas lacustres e nos canais principais do 

atual sistema de rega, por não se identificarem sítios arqueológicos na cota de enchimento das parcelas 

agrícolas e toda a área já profundamente intervencionada nas fases de construção recente deste Bloco objeto 

do Emparcelamento projetado». 

Os trabalhos desenvolvidos permitiram identificar na área de enquadramento histórico um total de 34 

ocorrências patrimoniais (Quadro 4.101 e 4.112). Nas áreas de incidência do projeto (direta e indireta) o EIA 

identifica 15 ocorrências patrimoniais (Quadro 4.111).  

Refere, em síntese, que o «conjunto patrimonial registado nas áreas de projeto é formado por 3 pontes (n.º 

1, n.º 10 e n.º 14); 2 localizações propostas para antigos portos (n.º 2 e n.º 13); 1 hipotético sítio arqueológico 

(n.º 3); 2 fornos (n.º 4 e n.º 7); 5 conjuntos edificados (n.º 5, n.º 6, n.º 8, n.º 12 e nº 15); 1 antiga casa (n.º 9) 

e uma casa de apoio agrícola (n.º 11)». 
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Sublinha a inexistência de bens imoveis classificados na área de incidência do projeto, mas refere, contudo, 

que seis ocorrências se encontram inventariadas no Plano Diretor Municipal de Soure (n.º 4, n.º 5, n.º 7, n.º 

8, n.º 12 e n.º 25).  

Nas áreas de incidência dos projetos, «a distribuição do valor patrimonial revela a existência 1 ocorrência de 

Classe C (Valor Patrimonial com Significado Médio), designadamente a Quinta do Seminário (n.º 12), enquanto 

as restantes 9 ocorrências patrimoniais observadas no terreno são de Classe D (Valor Patrimonial de 

Significado Reduzido)». Refere ainda «que há 5 ocorrências patrimoniais sem avaliação patrimonial e 

avaliação de impactes, porque não foi possível confirmar a sua existência, quer pela ausência de vestígios 

materiais (n.º 2, n.º 10 e n.º 13), quer pela densa vegetação que cobre o terreno (n.º 3 e n.º 7)». 

 

Meio húmido, náutico e subaquático 

Na zona do projeto, o «vale do rio Pranto desenvolve-se em planície aluvial resultante do progressivo 

assoreamento do antigo estuário do Mondego, processo natural que terá tido início após o máximo de 

transgressão marinha, há cerca de 6.000 anos, prolongando-se até aos nossos dias». 

A ocupação mais antiga conhecida na envolvente do projeto corresponde ao povoado neolítico do Forno da 

Cal, Vinha da Rainha, (CNS 5182). 

A progressiva subida do nível da água do mar deu origem a amplos estuários, caso do «estuário do Mondego 

onde, na Idade do Ferro, se implantaram povoados de vocação portuária como o povoado de Lavos (Daveau, 

1980) e de Santa Olaia, este último, testemunho da fixação mais setentrional conhecida de populações fenícias 

no nosso território (Pereira, 1994)». A vocação comercial deste tipo de entrepostos fenícios, «sugere relações 

com as comunidades indígenas estabelecidas em povoados mais interiores tirando partido de um baixo 

Mondego e afluentes então facilmente navegáveis».  

Para o período romano refere que no «vale do Pranto conhecemos escassos vestígios deste período nos sítios 

da Serra do Bicaínho (CNS 24904) e do Campo do Conde (CNS 24960)», atestando a navegabilidade do 

Mondego durante a antiguidade. 

Salienta para o período Moderno/Contemporâneo o «conjunto de valas dos campos do Pranto» onde 

«destaca-se uma Vala Real que percorre o vale no sentido norte sul, paralela ao rio, desde a margem esquerda 

do mondego até à quinta do Seminário». A «Vala Real do Pranto relacionar-se com a vala do mesmo nome 

que corre na margem direita do Mondego, entre Coimbra e Montemor-o-Velho e construída no século XV por 

D. Pedro, Duque de Coimbra». 

Indica que nos «finais do século XVIII, em 1791, grandes obras vão efetuar-se de Montemor-o-Velho a 

Coimbra, rasgando um novo rio a direito, as quais só serão interrompidas com as invasões francesas». 

O vale do Pranto corresponde atualmente a «uma vasta área artificializada com os campos emparcelados, 

atravessados por redes de canais de rega e drenagem cujo controle de caudais é feito a partir de sistema de 

açudes e comportas e solos “construídos” para a cultura do arroz». 

Para o estuário do Mondego, refere «subidas nos valores das cotas do fundo do rio em cerca de 14 metros 

desde o século I d. C e de 5,50 metros desde meados do século XII».  

Durante os trabalhos (ver Quadro 4.113 – Localização das 8 ocorrências patrimoniais) foi registada «a 

existência de duas valas cuja construção poderá remontar à Idade Moderna: a vala da Galegoa (nº 37) e a 

vala Real (nº 35). Em trabalho de campo identificaram-se as respetivas antigas comportas da Vala Real (nº 

36) e da Vala da Galegoa (nº 38). Registou-se ainda mais uma comporta com a mesma tipologia da 

correspondente à Vala Real, junto ao parque das merendas do Calvete (nº 39), outra comporta com engenho 

elevatório, junto à povoação do Moinho do Almoxarife (nº 41) e uma última sobre a Vala das Areias nº 42)» e 

«ainda uma ponte no Calvete (nº 40)». 
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Destas, somente duas se encontram na área de incidência do projeto (Quadro 4.114): n.º 35, Vala Real 1 (vala) 

e n.º 36, Vala Real 2 (comporta). 

Apresenta ainda, como lacunas no conhecimento, a falta de informação concreta «relativa à construção e 

evolução das valas existentes sendo, apresentando, pelo menos uma, alguma antiguidade», a colmatar «com 

uma investigação histórica e documental dirigida nesse sentido». 

A «natureza geomorfológica da área estudada leva a admitir a possibilidade de existirem conservados, no 

interior dos depósitos sedimentares, vestígios da presença e atividade humana». 

 

Figura n.º 4 - Áreas de prospeção arqueológica em meio terrestre e em meio húmido, náutico e 

subaquático. Condições de visibilidade Fonte: (Volume 12.2) Desenho 40404-EA-1202-DE-0016 

 

6.11.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Meio terrestre 

A avaliação de impactes teve em conta «a avaliação do Valor Patrimonial de cada sítio localizado 

exclusivamente na área de projeto» e determinação do «Valor de Impacte Patrimonial, a partir da relação 

existente entre o Valor Patrimonial de cada sítio e a magnitude de impacte (Intensidade de afetação e Área 

de impacte) previsto para cada ocorrência patrimonial» (ver Quadro 6.27). 

Conforme já referido, nas «áreas de incidência de projeto do Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do 

Marnoto e do emparcelamento do Campo do Conde, foram inventariadas 15 ocorrências patrimoniais, 

durante os trabalhos efetuados» para a elaboração do EIA:  
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 Destas, duas (n.º 11, Galegoa 1, e n.º 12, Quinta do Seminário) «encontram-se na área de incidência 

do projeto do adutor e do projeto de emparcelamento do Campo do Conde»;  

 Uma outra (n.º 15, Termas da Azenha), «encontra-se na área de impacte indireto do projeto de 

emparcelamento do Campo do Conde»; 

 -Seis outras ocorrências patrimoniais encontram-se localizadas na área de impacte direto (n.º 1, n.º 

3, n.º 5, n.º 6, n.º 8 e n.º 12), mas o EIA indica que em apenas poderão ocorrer «potenciais impactes 

negativos diretos: o sítio da Ponte da Pedra (n.º 3) e o conjunto edificado da Amieira (n.º 6), devido à 

ação de desmatação e escavação do terreno». 

Salienta quanto às ocorrências patrimoniais localizadas na área de impacte direto que o «traçado do Adutor 

Direito do Pranto vai por baixo da Ponte Ferroviária de Lares (n.º 1), longe dos pilares que suportam o tabuleiro 

da linha férrea», não prevendo aqui «a ocorrência de impactes negativos diretos (há apenas impactes 

indiretos)». 

Destaca igualmente que o «traçado do Adutor Direito do Pranto abrange apenas a zona de proteção 

(constante no Plano Diretor Municipal de Soure) dos conjuntos edificados da Estação da Amieira (n.º 5), das 

Termas da Amieira (n.º 8) e da Quinta do Seminário (n.º 12), não afetando diretamente os respetivos conjuntos 

arquitetónicos (há apenas impactes indiretos)». Salienta também que «as infraestruturas do emparcelamento 

do Campo do Conde (rede viária e rede de drenagem) abrangem apenas a zona de proteção (constante no 

Plano Diretor Municipal de Soure) do conjunto edificado da Quinta do Seminário (n.º 3), não afetando 

diretamente o respetivo conjunto arquitetónico (há apenas impactes indiretos)».  

A Câmara Municipal de Soure emitiu parecer no âmbito da consulta efetuada às entidades externa à CA, 

tendo-se pronunciado favoravelmente, desde que cumpridas as medidas de minimização, sem no entanto as 

referir, indicando, quanto a «Edifícios ou conjuntos com interesse cultural», os «diversos edifícios de interesse 

municipal, que se encontram inventariados no EIA: Forno de Cal, Estação da Amieira, Termas da Amieira, 

Termas da Azenha e Quinta do Seminário». Salienta «que de acordo com o regulamento do PDM de Soure, 

para estes edifícios é definida uma área de proteção de 50 m (artigo 21.º do regulamento do PDM)» que 

essencialmente é relativo a «projetos de intervenção nos edifícios contidos em tal área» (n.º do 2 do referido 

artigo 21.º).  

No Quadro 6.28, apresenta a síntese da análise de impactes patrimoniais. O EIA evidencia que «existem 

impactes negativos indiretos, decorrentes da empreitada de construção do projeto de adução (adutor e 

distribuidor), na Ponte Ferroviária de Lares (n.º 1), na Estação da Amieira (n.º 5), nas Termas da Amieira (n.º 

8) e na Quinta do Seminário (n.º 12), sendo necessário garantir a sua conservação in situ durante a obra». 

No caso do emparcelamento do Campo do Conde, o EIA considera «existirem impactes negativos indiretos, 

decorrentes da empreitada de construção do projeto, no conjunto edificado das Termas da Azenha (n.º 15), 

na casa de apoio agrícola da Galegoa 1 (n.º 11) e na Quinta do Seminário (n.º 12), sendo necessário garantir 

a sua conservação in situ durante a obra».  

Há ainda cinco «ocorrências patrimoniais com impactes negativos, nulos, ou indeterminados, porque não foi 

possível confirmar a sua localização e características, devido à densa vegetação que cobria o sítio da Ponte da 

Pedra (n.º 3) e o forno de cal da Amieira (n.º 7) e à inexistência de vestígios do Porto da Pedra (n.º 2), da Ponte 

do Sobral (n.º 10) e do Porto Godinho (n.º 13)». 

Para o Porto da Pedra (n.º 2), preconiza para o eventual local de implantação e devido à proximidade do 

Adutor do Pranto «necessária especial cautela durante o processo de escavação da respetiva vala» durante a 

fase de construção. 

O EIA não identifica quaisquer impactes para a fase de exploração nem refere a fase de desativação do 

projeto. 

Para fase prévia ao início da empreitada, o EIA preconiza a realização de sondagens arqueológicas de 

diagnóstico nos locais com impactes diretos, designadamente identifica no Quadro 7.2, a ocorrência n.º 3, 
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Ponte da Pedra, a ser afetada pelo Adutor do Pranto, para a qual preconiza a «Escavação mecânica de 

sondagens arqueológicas de diagnóstico», numa área de 20 m². 

Identifica no Quadro 7.3, o conjunto edificado correspondente à ocorrência n.º 6, Amieira, a limpeza geral do 

edificado, registo fotográfico exaustivo e desenho de alçado e planta (à escala 1:500 e com amostragens do 

aparelho construtivo à escala 1:20), assim como a descrição completa da arquitetura, técnicas e materiais de 

construção e a elaboração de relatório preliminar específico. 

Já para a fase de construção preconiza o acompanhamento arqueológico «permanente e presencial durante 

as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos 

e empréstimos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como 

a desmatação». 

Defende que antes «de a obra ter início, deverão ser discutidas, por todos os intervenientes, as medidas 

necessárias para evitar a destruição de sítios com valor patrimonial que venham a ser identificados, bem como 

os procedimentos e normas a cumprir durante o Acompanhamento Arqueológico». 

Com o final «do acompanhamento arqueológico de campo, terá de ser realizado um relatório final contendo 

uma síntese de todas as tarefas efetuadas».  

 

Meio húmido, náutico e subaquático 

Maria Luísa Blot (2003) considera o caso como um estuário que dá origem a um complexo portuário, onde 
todas as redes hídricas dos afluentes do Baixo Mondego têm troços importantes que foram navegáveis até 
ao início da época histórica, e alguns desde então até ao século XX.  

No âmbito dos trabalhos desenvolvidos em meio húmido, náutico e subaquático nas áreas de incidência do 
projeto do Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do emparcelamento do Campo do Conde, 
designadamente de prospeção arqueológica, foram inventariadas seis ocorrências patrimoniais, 
relativamente às quais o EIA elenca a respetiva avaliação de impactes para a fase de construção, em 
conformidade com os quadros 6.29 e 6.30 (Valor de impacte patrimonial e Análise de impactes patrimoniais): 

 N.º 35 (Vala Real 1), que se encontra «na área de impacte direto do projeto de emparcelamento do 
Campo do Conde e será afetada pelo nivelamento dos terrenos por meio de aterro, estando previsto 
a alteração do seu traçado no setor a sul da estrada M622», cujo impacte «será negativo, direto e 
irreversível, com um valor de classe C»; 

 N.º 36 (Vala Real 2), antiga comporta da Vala Real, que se encontra igualmente «na área de impacte 
direto do projeto de emparcelamento do Campo do Conde. Para o local onde se implanta a estrutura, 
está prevista a construção do aqueduto AQT 2-1» para a qual se avaliou «um impacte negativo, direto 
e irreversível com um valor de classe C»; 

 N.º 37 (Vala da Galegoa 1), «encontra-se na área de impacte direto do projeto de emparcelamento do 
Campo do Conde» onde está «prevista a construção de dois aquedutos: AQT 3-1 e AQT 6-1», 
relativamente à qual foi considerado um «impacte negativo, direto e irreversível, contudo, face à 
baixa percentagem de afetação, o valor do impacte é baixo correspondendo, por isso, à classe E»; 

 N.º 39 (Calvete 1) e nº 40 (Calvete 2), encontram-se «na área de impacte indireto do projeto de 
emparcelamento do Campo do Conde e, se devidamente acauteladas não sofrerão impacte 
correspondendo também à classe E». 

 N.º 38 (Vala da Galegoa 2), que se encontra «na área de impacte indireto do projeto do Adutor e o 
valor do impacte corresponde também à classe E» e se «devidamente acautelada, não ocorrerá 
qualquer impacte». 

O EIA salienta que deste conjunto de ocorrências «o impacte patrimonial de maior valor será sobre a n.º 35 
(Vala Real 1)». 
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Como elementos de património etnográfico material móvel salienta «as tradicionais barcas do rio Pranto», 
ressalvando quanto a estas, a possibilidade, «durante os trabalhos de escavação, tanto para implementação 
do projeto do adutor como para o projeto do campo do Conde, se venham a identificar exemplares antigos 
destas barcas ou de outros vestígios náuticos, face à evolução holocénica do paleo-estuário do rio Mondego, 
em particular dos terrenos que irão ser intervencionados» destacando os possíveis impactes da «escavação 
das áreas destinadas às duas pateiras cujas profundidades se prevê poderem atingir cotas de -5 metros». 

Para a fase de exploração, considera como eventualmente impactantes «as ações que visam a manutenção, 
aprofundamento, ou abertura de novas valas poderão interferir ou mesmo destruir, eventual património 
preservado no interior dos sedimentos». 

Atendendo à referida «natureza geomorfológica da área estudada», admite-se «a possibilidade de existirem 

conservados, no interior dos depósitos sedimentares, vestígios da presença e atividade humana». O EIA 

considera que este «aspeto poderá ser minimizado com observações e registos atentos e rigorosos durante o 

acompanhamento das obras previstas, em particular nas ações que impliquem escavação dos solos». 

Em momento prévio à obra deverá ser realizado um estudo histórico-arquivístico que aprofunde o 

conhecimento sobre a Vala Real que atravessa o campo do Conde e respetiva comporta. Deverá ser produzida 

uma memória descritiva, fotográfica e histórica com base nesta investigação. 

Para a fase de construção e dado «o potencial da área a intervencionar», preconiza o acompanhamento 

arqueológico «por arqueólogo com valência em arqueologia náutica e subaquática» de todas as ações de 

escavação. 

Ainda tendo em conta a relevância histórica da Vala Real (n.º 35), propõe como medidas específicas: 

 O acompanhamento das ações de desmatação da Vala Real seguida de prospeção do leito no setor 
que irá ser objeto de aterro. Dada a baixa profundidade e a turbidez permanente do caudal, esta 
prospeção deverá ser realizada em período de estiagem e com a vala drenada; 

 A comporta deve ser preservada [n.º 36]; 

 Realização de levantamento topo-hidrográfico da vala após desmatação; 

Nas duas pateiras a escavar durante a obra, deverá ser efetuada «a recolha de sedimentos em profundidade, 

nos diversos estratos sedimentares, para análise paleoambiental e geoarqueológica». 

Preconiza ainda que devem «ser sinalizadas e protegidas, durante a fase de construção, as ocorrências n.º 36 

[Vala Real 2, comporta], n.º 38 [Vala da Galegoa 2, comporta] e n.º 39 [Calvete 1, comporta] de forma a que 

não sofram danos por movimentação de materiais ou maquinaria» 

 

6.11.3. CONCLUSÕES 

No âmbito do património cultural terrestre foram inventariadas na área de incidência do projeto 15 

ocorrências patrimoniais, duas das quais sofrerão impactes negativos diretos (n.º 3, Ponte da Pedra, vestígios 

arqueológicos diversos, e n.º 6, Amieira, conjunto edificado). 

O estudo realizado com uma perspetiva do património náutico, subaquático e dos meios húmidos veio 

acrescentar mais 9 ocorrências de património cultural sendo uma etnográfica ligada não só à navegação e à 

cultura do arroz.  

De entre todos os impactes avaliados, considera-se relevante o impacte do projeto sobre a Vala Real 1 (n.º 

35) e respetiva comporta (Vala Real n.º 35) pelo que se propõem as medidas de minimização adequadas à 

salvaguarda destes elementos patrimoniais. 

De modo a minimizar os impactes identificados nesta fase, bem como a prevenir outros impactes ainda não 

identificados, atendendo à natureza oculta no solo e subsolo dos vestígios arqueológicos, foram preconizadas 
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medidas prévias para registo dos bens, assim como medidas preventivas, como o acompanhamento 

arqueológico da fase de obra.  

Considera-se que na generalidade as medidas de minimização apresentadas pelo EIA são adequadas, 

devendo, no entanto, ainda sofrer alguns ajustes na respetiva redação e faseamento e ainda serem 

complementadas por outras, designadamente para a fase de exploração e de desativação.  

Refira-se que é apresentado no Tomo 12.5.1 (Volume 12.5 - Gestão Ambiental da Obra) o Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA) onde constam as medidas de medidas de minimização preconizadas pelo fator ambiental 

património cultural. 

Considera-se que desde que sejam cumpridas as medidas de minimização, globalmente, os impactes 

conhecidos na fase de construção serão minimizáveis, desconhecendo-se nesta fase os eventuais impactes na 

fase de exploração. 

 

6.12. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

6.12.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A metodologia geral adotada responde aos imperativos de AIA, integrando nos aspetos relativos à 

Biodiversidade, um fator ambiental com a designação de “Aspetos Ecológicos” constituído pelo estudo da 

Flora, Fauna, Vegetação e Habitats. 

O Estudo foi desenvolvido entre janeiro e dezembro de 2019 e apenas é referida a realização de uma saída 

de campo de apoio ao presente descritor a 14 de fevereiro de 2019. Importa evidenciar que os primeiros 

projetos desenvolvidos para a intervenção nestes blocos datam de 2003, tendo sido, entretanto atualizados. 

O referencial bibliográfico é genérico e utilizado como complemento às observações da única visita de campo 

efetuada. Os critérios adotados para a caracterização da tipologia de presença das espécies e habitats 

refletem esta opção. 

 

Flora e Vegetação  

O EIA informa sobre a potencial ocorrência de 462 espécies na área de estudo (ainda que também assuma o 

número total de 461 espécies — p. 4.74 do Relatório Técnico) tendo a atividade de campo confirmado a 

presença de 84 destas espécies. Das espécies observadas diretamente, o EIA não evidencia a presença de 

espécies de distribuição mais restrita ou de maior relevância ecológica, considerando que as ocorrências 

correspondem a "espécies comuns a nível nacional". Destaca a ocorrência de 7 espécies invasoras, relevando 

a presença de Cana (Arando donax) dada a extensa ocupação na área de estudo. 

Refere o EIA que do universo das espécies de ocorrência potencial 5 encontram-se listadas nos anexos B-II e 

13-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.°49/2005, de 24 de 

fevereiro: lberis procumbens subsp. microcarpa, Limonium multiflorum, Silene longicilia, Caropsis verticillato-

inundata e Verbascum litigiosum. Tendo sido ainda listadas 2 espécies no anexo B-V (íris xiphium subsp. 

lusitanica e Scrophularia grandiflora). 

O Relatório faz ainda referência à potencial ocorrência de sete endemismos Lusitanos (Centaurea 

sphaerocephala subsp. lusitanica, lberis procumbens subsp. microcarpa, íris xiphium subsp. lusitanica, 

Limonium multiflorum, Scrophularia grandiflora, Silene longicilia e Verbascum litigiosum). 

Considera o EIA que as espécies lberis procumbens subsp, microcarpa, Iris xiphium subsp. lusitanica, Limonium 

multiflorum, Silene longicilia e Verbascum litigiosum) têm, no entanto, uma ocorrência improvável dadas as 

exigências bióticas onde tradicionalmente ocorrem, que não se observam na zona de estudo. 

Fauna  
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Os resultados apresentados no EIA tiveram por base a visita ao local e a referencial bibliográfico e incidindo 

sobre o grupo de vertebrados. O EIA refere a ocorrência potencial de 200 espécies distribuídas pelas seguintes 

classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

No que diz respeito aos Peixes o relatório reporta-se exclusivamente às espécies continentais, não tendo sido 

desenvolvida atividade de campo que permitisse detetar a ocorrência das sete espécies referidas. Três das 

espécies referenciadas apresentam o estatuto de Vulnerável (VU), a lampreia-marinha (Petromyzon marinus), a 

savelha (Masa failax) e o bordalo (Squalius alburnoides), e um possui estatuto de Em Perigo (EN) ,  o  sável  

alosa) .  

Relativamente aos anfíbios foram identificadas localmente 14 espécies das 15 espécies com potencial 

ocorrência. Nenhuma possui estatuto desfavorável de conservação. 

Os resultados para o estudo dos répteis foram apenas baseados no referencial bibliográfico, referindo o EIA 

na p.4-78 que "Durante o trabalho de campo não se observaram répteis." Cenário que poderá estar associado ao 

facto de a visita de campo ter decorrido durante o mês de fevereiro. Assim, das espécies com potencial 

ocorrência o EIA inventaria três com estatuto desfavorável de conservação, estando confirmada para a 

quadrícula em questão: a lagartixa de Carbonell (Podareis carbonelli), a cobra-lisaeuropeia (Coronella austriaca) 

e a víbora-cornuda (Vipera latastei), todas com estatuto de Vulnerável (VU). Considera ainda o EIA como pouco 

provável a presença das espécies lagartixa de Carbonell (Podareis carbonelli) e víbora-cornuda (Vipera latastei) 

na área de estudo, face aos biótopos presentes. Já a presença de cobra-lisa-europeia (Coronella austriaca) na 

área é considerada provável. 

O grupo taxonómico das Aves foi o que apresentou maior número de ocorrências. Das 132 espécies com potencial 

de ocorrência, 42 foram observadas localmente. 24 Espécies possuem um estatuto de conservação 

desfavorável, segundo o Livro Vermelho de Vertebrados Portugueses. Deste grupo, 4 espécies possuem um 

estatuto de conservação, Em Perigo (EN), sendo elas: o pilrito-escuro (Calidris maritime), o combatente 

(Philomachus pugnax), o goraz (Nycticorax nycticorax) e a garça-vermelha (Ardea purpurea), e o íbis-preto 

(Plegadis falcineilus) com estatuto Regionalmente Extinto (RE). Acrescem a estes números as 4 espécies 

observadas diretamente que possuem estatuto desfavorável de conservação: cegonha-preta (Ciconia nigra), 

milhafre-real (Milvus milvus), águia-sapeira (Circus aeruginosus) e maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos), todas 

com estatuto Vulnerável (VU). 

O EIA revela que a presença de cegonhas-preta (Ciconia nigra) observadas, num total de 9 indivíduos, para o facto 

de esta se encontrar "de passagem, provavelmente a regressar após a migração, sendo extremamente improvável 

que utilizem a área com regularidade". A observação reforça a importância natural deste vale secundário do 

Mondego, que não só tem um desenvolvimento de proximidade junto à costa que lhe eleva o potencial de suporte 

à migração de aves, como é um dos poucos vales ainda não intervencionados e regularizados pela Obra 

Hidroagrícola do Mondego. 

O EIA estudou ainda o grupo taxonómico dos mamíferos, tendo identificado 28 espécies com ocorrência 

confirmada. As atividades de campo permitiram a observação e indícios de presença de 4 espécies sem estatuto 

de conservação, o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), a raposa (Vulves vulpes), a fuinha (Martes foina) e o 

texugo (Meles meles). Estranha-se, no entanto, a inexistência de referências à presença de Lontra (Lutra lutra) 

quando os indícios da presença desta espécie são particularmente comuns neste vale. 

Por outro lado, o EIA identifica a presença de 10 espécies com estatuto na área, das quais 9 têm presença 

confirmada na área de estudo. Destes, 5 possuem o estatuto de Vulnerável, 1 de em Perigo e 3 de Criticamente 

em Perigo, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal: o morcego-deferradura-grande (Rhinolophus 

ferrumequinum), o morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros), o morcego-rato-grande (Myotis 

myotis), o morcego-de-franja-do-sul (Myotis escalerai) e o Morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), 

espécies classificadas como Vulneráveis, o morcego de Bechstein (Myotis bechsteinii), classificada como em Perigo, 
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o morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale), o morcego de Bechstein (Myotis bechsteinii) e o 

morcego-rato-pequeno (Myotis blythii), classificados como Criticamente em Perigo. 

Refere o EIA na p. 4.82 que "a área de estudo não interseta áreas de abrigos conhecidos de importância nacional, 

nem outos abrigos importantes, encontrando-se, no entanto, muito próximo do buffer de 5 km definido em torno 

de um abrigo de importância nacional". 

Biótopos e Habitats  

O EIA identificou e cartografou 8 tipos de biótopos: áreas agrícolas, áreas florestais, arrozais, caniçal, folhosas, 

humanizado, linha de água e matos. Todos "bastante marcada pela presença humana". O relatório informa ainda 

que o conjunto das áreas de arrozais (62%) e outras áreas agrícolas (17%), totalizam cerca de 80% do total de área 

cartografada. 

Conclui o EIA que com os "resultados obtidos com o trabalho de campo, não foram identificados habitats naturais 

na área". 

No entanto, identifica para a área de estudo: 

a) zonas muito sensíveis como as: 

i. áreas de caniça', por serem locais de abrigo e/ou reprodução de espécies com estatuto, como a 

águia-sapeira (Circus aeruginosus) (VU); 

ii. áreas consideradas muito sensíveis para aves aquáticas, segundo o "Manual de apoio à análise de 

projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica"; 

b) como zonas sensíveis a área considerada sensível para aves aquáticas, segundo o "Manual de apoio à 

análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica". 

 

6.12.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

O EIA considera os impactes apenas para a fase de construção e de exploração. Identifica 10 ações para a fase de 

construção suscetíveis de gerar impactes e 5 ações da fase de exploração. 

 O EIA é omisso relativamente à fase de funcionamento. Esta matéria é particularmente relevante no 
âmbito da componente da exploração agrícola, nomeadamente no que diz respeito à alteração 
drástica de um uso agrícola sazonal, para um uso agrícola intensivo.O EIA na identificação dos 
impactes e na sua avaliação não reflete a experiência e a informação decorrente da realização deste 
tipo de intervenções em outros Blocos de Rega do Baixo Mondego. 

 O EIA considera para qualquer das duas fases (construção, exploração) a significância dos impactes 
identificados sobre a Flora, Fauna, Vegetação e Habitats é Baixa ou Muito Baixa, baseando estas 
conclusões num sistema de valores adaptado à informação genérica utilizada na situação de referência 
do presente EIA. 

 As medidas de minimização apresentadas são genéricas e algumas delas ganham a forma de 
recomendações. Não foram identificadas medidas compensatórias para o fator ambiental em causa. 

 EIA não referencia iniciativas de pós avaliação para o descritor em causa. 

 A construção de "pateiras" que poderia potencialmente ser assumida como medida de 
compensação/minimização de impactes sobre a fauna, nomeadamente sobre as aves, é também um 
exemplo revelador da desadequação da informação. As espécies de aves identificadas com estatutos de 
conservação que exigem a sua proteção e que ocorrem no vale do Pranto, não são maioritariamente as 
espécies que utilizem massas de água com as profundidades como as que pretendem adotar para as 
designadas pateiras. Para além disso a decisão da sua localização, não teve por base os seus potenciais 
utilizadores (aves aquáticas) mas critérios que se desconhecem e que não são evidenciados pelo estudo. 
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6.12.3. CONCLUSÕES 

Face ao exposto, a informação identificada como "Aspetos Ecológicos" é escassa, generalista não permitindo 

responder à identificação e avaliação de impactes e a adoção de medidas de mitigação. Se tomarmos como 

exemplo o facto do projeto ter uma forte incidência direta na alteração da bacia hidrográfica existente e 

consequentemente no regime hídrico do vale, não é aceitável que não tenha sido feito um estudo detalhado 

relativamente à afetação de recursos ictiológicos. A informação apresentada apenas se baseou em informação 

generalizada sobre o grupo taxonómico dos peixes inviabilizando assim a identificação, avaliação e tratamento de 

potenciais impactes, que poderão ser induzidos quer durante a construção, quer durante a fase de exploração do 

projeto, pelo que se emite parecer desfavorável. 

 

6.13. PAISAGEM 

6.13.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 

caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o 

Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de Cancela 
d'Abreu (2004), a Área de Estudo, a uma escala regional (macroescala) insere-se no Grande Grupo de 

Unidades de Paisagem (macroestrutura) “H – Beira Litoral”. Hierarquizadas dentro deste grande grupo estão 
delimitadas, num nível inferior as Grandes Unidades de Paisagem: Coimbra e Baixo Mondego (n.º 59) e Beira 

Litoral: Leiria-Ourém-Soure (n.º 60). Transversalmente às duas referidas Unidades, foram ainda definidas 8 

Subunidades com base no uso/ocupação do solo: “Área Agrícola”; “Povoamentos Florestais”; “Matos”; 
“Olival”; “Sistema Húmido”; “Galeria Ripícola”; “Áreas Sociais” e “Espaços Canais/Vias de Comunicação”. 

No que se refere às componentes do Projeto as mesmas atravessam as seguintes Subunidades de Paisagem: 

i. Adutor Direito do Pranto – Subunidade “Sistema Húmido” e “Área Agrícola”. 

ii. Distribuidor do Marnoto – Subunidade “Sistema Húmido”. 

iii. Campo do Conde – Subunidade “Sistema Húmido”. 

 

Análise visual da Paisagem 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, para um buffer de 1,5km, com base em três 

parâmetros: Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. Após a integração 

de todos estes parâmetros, verifica-se o seguinte: 

Qualidade Visual da Paisagem  

Área de Estudo caracteriza-se por apresentar maioritariamente Qualidade Visual “Elevada” representando 
cerca de 53%, que se traduzem em cerca de 85.408ha. Esta qualidade é decorrente da elevada amplitude e 

forma alongada da planície aluvionar do rio Prantos e dos elementos visuais que a compõem assim como do 

rio Mondego e respetiva várzea, no extremo norte da Área de Estudo. Destacam-se os arrozais, cursos de 

água naturais e galerias ripícolas. 

A classe de “Média” representa cerca de 23% da Área de Estudo que se traduz em cerca de 36.928ha e está 
associada a áreas agrícolas e áreas sociais. 

A classe de “Baixa” representa cerca de 24%, ou seja, cerca de 39.631ha. Esta classe surge associada a 
povoamentos florestais monoespecíficos, sobretudo, de eucalipto, A17/IC1. 

No que se refere às componentes do Projeto as mesmas localizam-se integralmente em áreas que integram 

a classe de Qualidade Visual “Elevada”. 
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Capacidade de Absorção Visual da Paisagem 

A Área de Estudo caracteriza-se por apresentar predominantemente Capacidade de Absorção Visual “Baixa”. 
Esta classe tem a sua maior expressão, em termos de área e continuidade territorial, na alongada da planície 

aluvionar do rio Prantos e parte do rio Mondego e respetiva várzea, no extremo norte da Área de Estudo. 

As áreas da classe de “Média” situam-se nas zonas de transição entre a várzea e as áreas de maior cota 

ocupadas, fundamentalmente, por povoamentos florestais. É a segunda classe mais representativa. 

A classe de “Elevada” corresponde às áreas de maior cota e localizam-se, sobretudo, na faixa adjacente aos 

limites da Área de Estudo, em grande parte da sua extensão, quer a nascente quer a poente desta. 

No que se refere às componentes do Projeto as mesmas localizam-se em áreas que revelam Capacidade de 

Absorção Visual “Baixa”, pontualmente “Média” e muito pontualmente “Elevada”. 

  

Sensibilidade Visual da Paisagem 

A Área de Estudo caracteriza-se por apresentar Sensibilidade Visual “Elevada”. Esta classe tem a sua maior 
expressão territorial e de continuidade física coincide com a alongada da planície aluvionar do rio Pranto onde 

se define a área do Campo do Conde e Campo Velho Marmoto no extremo sul da Área de Estudo. No extremo 

norte destaca-se parte do rio Mondego e respetiva várzea. 

No que se refere às componentes do Projeto as mesmas localizam-se em áreas que revelam Sensibilidade 

Visual “Elevada”, pontualmente “Média” e muito pontualmente “Baixa”. 

 

6.13.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De uma forma geral, o desenvolvimento de um projeto desta natureza, de implantação estruturas e de 

infraestruturas artificiais, induz necessariamente a ocorrência de impactes negativos na Paisagem. Os 

mesmos devem-se ao facto de se introduzir no território alterações ao nível estrutural, funcional e visual.  

Genericamente, os efeitos dos impactes refletem-se em alterações diretas sobre o território e indiretas, em 

termos visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim 

negativamente a leitura da paisagem.  

Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases de projeto. No caso do Projeto em 

avaliação, na identificação de impactes, foram detetados impactes ditos estruturais, que ocorrerão durante a 

Fase de Obra/Construção, pela alteração da ocupação/uso do solo, estrutura e morfologia, com as 

consequentes alterações paisagísticas do padrão/mosaico/matriz do uso do solo e da topografia e impactes 

cénicos, que se manterão no tempo para além desse período.  

Os Impactes na Paisagem identificados são os seguintes: 

Durante a Fase de Construção:  

É durante esta fase, e no presente caso, que ocorrerão alguns dos impactes mais significativos sobre a 

Paisagem, embora, maioritariamente, de expressão mais local. Durante esta fase ocorrerão impactes 

negativos de carácter temporário e permanente, cuja magnitude de ocorrência, temporal e espacial, 

dependem da intensidade da ação, ou seja, do grau de desorganização do espaço, gerador de descontinuidade 

funcional, bem como do grau de visibilidade para a área de intervenção. 

Os impactes na Paisagem, que ocorrem na Fase de Construção, decorrem, sobretudo, e em primeira instância, 

da intrusão visual e desorganização visual da mera presença física de maquinaria, ou entidades artificiais, – 

impactes visuais - e, num segundo momento, das ações que lhe estão associadas, ou por elas desempenhadas, 
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- desflorestação, desmatação, alteração da morfologia do relevo e alteração do uso do solo – impactes 

estruturais e funcionais - que também têm sempre associadas, inevitavelmente, impactes de natureza visual 

pois estas vão-se traduzindo em alterações do padrão do uso do solo e da topografia a par da também perda 

dos valores visuais existentes.  

Por fim, e posteriormente, ou até mesmo em simultâneo, consoante as frentes de obras, faseamento e 

sequência da progressão que possam existir, os impactes visuais decorrem também da ação de montagem e 

presença progressiva das componentes do Projeto. 

Assim, os impactes identificados são: 

Impactes estruturais e funcionais 

São impactes associados, neste caso, fundamentalmente à destruição da vegetação existente e às alterações 

de topografia ou da estrutura/matriz dos campos.  

Os impactes classificam-se como: 

Remoção do coberto vegetal herbáceo e arbustivo – Desmatação 

O impacte será negativo, direto, certo, local, temporário a permanente, reversível a irreversível, baixa 

magnitude e pouco significativo. 

Remoção do coberto vegetal arbóreo – Desflorestação 

O impacte será negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa magnitude e pouco significativo. 

 

Alteração da morfologia  

O impacte será negativo, direto, certo, local, temporário, reversível, baixa magnitude e pouco significativo a 

significativo (abertura e aterro das valas e reperfilamentos de valas (4,87 km – rede de coletores; Vala Real 

em 1,65km; Campo do Conde em 18,62km) e linhas de água naturais). 

 

Alteração da Matriz/Padrão (Desenho Estrutural) do Bloco do Campo do Conde 

O impacte será negativo, direto, certo, local, temporário, reversível, elevada magnitude e significativo a muito 

significativo. 

 

Impactes visuais: 

A expressão do impacte visual do Projeto, sobre o território definido pela Área de Estudo, é obtida através da 

geração da Bacia visual deste e/ou das suas componentes, neste caso 2 principais: o Adutor Direito do Pranto 

e o Distribuidor do Marnoto. As mesmas têm representação gráfica sobre cartografia, que tem como carta 

base a Carta Militar à escala 1: 25.000. Da análise da Carta apresentada decorre que a projeção do impacte 

visual gerado durante a Fase de Construção faz-se, potencialmente, sobretudo, nas imediações das áreas que 

serão objeto de intervenção, sendo que não terão projeção significativa sobre a Área de Estudo em virtude 

da ocupação do solo, de um baixo número de observadores, sobretudo, de natureza permanente e da 

intervenção ser muito localizada. 

Dado que as intervenções mais relevantes decorrem por troços e em extensões relativamente pequenas, ou 

seja, a intervenção não se fará em toda a sua extensão (Adutor Direito do Pranto com 9.931km e Distribuidor 

do Marnoto com 873m de extensão) num mesmo e único momento, a par da perturbação se fazer 

praticamente ao nível do solo, o impacte visual da construção da infraestrutura, será negativo, mas não se 

considera que o mesmo se possa configurar como significativo sobre a Área de Estudo na sua globalidade. 

No entanto, sobretudo, junto às vias e algumas habitações de algumas das povoações que se localizem mais 

próximas/adjacentes de alguns dos pontos/extensões do traçado em obra os impactes poderão configurar-se 

como, pontualmente, e temporariamente significativos. 
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Dado que praticamente toda a intervenção decorre em área – vale/várzea do rio Pranto - que integra a classe 

de Qualidade Visual “Elevada” estas mesmas áreas são afetadas fisicamente, mas também visualmente. 

Ao nível de impactes sobre Observadores Permanentes destacam-se os associados às povoações de Moinho 

do Almoxarife, Pedrogão do Pranto, Vinha da Rainha, Porto Godinho e Sobral não se considera haver impactes 

visuais de nível significativo, com exceção dos que se situam mais próximo e com visibilidade potencial sobre 

a construção, sobretudo, do Adutor Direito do Pranto.  

Ao nível dos Observadores Temporários destacam-se as vias - Caminho-de-ferro, N341, A17, M621 e M622 - 

onde se poderão registar impactes visuais de natureza negativa, temporários e, pontualmente, significativos. 

Destacam-se também o Palace Hotel & Spa - Termas do Bicanho e Termas-da-Azenha dado que os utentes se 

podem considerar como não permanentes. 

Será durante esta Fase de Construção a que se assistirá a alterações cénicas de maior significado. São impactes 

que resultam de diversas ações de construção propriamente ditas, que vão decorrendo durante a Fase de 

Construção e que, no seu conjunto, se expressam num impacte visual, que, habitualmente, se designa por 

“Desordem Visual”. Dentro deste conjunto, destacam-se, sobretudo, a formação de poeiras, percetíveis a 

maiores distâncias, e que se reflete na diminuição da visibilidade, sobretudo, localmente, e a montagem das 

infraestruturas associadas ao Projeto. 

No que se refere a impactes visuais durante a Fase de Construção destacam-se: 

Diminuição da Visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras em suspensão no ar, sobretudo, se os 

trabalhos decorrem em tempo seco. É resultante da desmatação, onde esta ocorrer, e, sobretudo, do 

movimento de terras. A movimentação das máquinas em sistema de repetidas passagens sobre as mesmas 

áreas, conduzirá, por si só, à compactação e à pulverização do solo vivo, o que será suficiente para um 

aumento importante dos níveis de poeiras no ar. Um aumento significativo, ou muito significativo, dos níveis 

de poeiras traduzir-se-á num impacte significativo, em termos visuais, sobretudo, no local de obra, e com 

consequências no bem-estar dos trabalhadores/observadores permanentes presentes na obra e na Fase de 

Construção ou nas proximidades das vias rodoviárias, povoações e em áreas de Qualidade Visual Elevada: 

Vale/várzea do Rio Pranto.  

Este impacte será negativo, direto, certo, temporário, local, reversível, baixa a média magnitude e pouco 

significativo a significativo (Adutor Direito do Pranto: povoações de Moinho do Almoxarife, Pedrogão do 

Pranto, Vinha da Rainha, Porto Godinho e sobre o Palace Hotel & Spa - Termas do Bicanho e Termas-da-

Azenha e sobre as vias do Caminho-de-ferro, N341, A17, M621 e M622; Distribuidor do Marnoto: povoação 

de Sobral e na Via M621 e M622). 

Montagem das Infraestruturas: o impacte resulta sobretudo da presença em obra de um conjunto de 

elementos fixos e móveis, necessários ao desenvolvimento da mesma: circulação de veículos e de outra 

maquinaria pesada envolvidos quer no transporte de equipamento e materiais quer na execução das valas e 

terraplanagens e ainda a montagem da infraestrutura em avaliação.  

No seu conjunto contribuem, temporariamente, para a perda de qualidade cénica do local e refletem-se 

também, enquanto impactes visuais negativos, quer sobre Observadores Permanentes quer sobre 

Observadores Temporários. 

O impacte será negativo, direto, certo, temporário, local, reversível, baixa a média magnitude e pouco 

significativo a significativo (Adutor Direito do Pranto: povoações de Moinho do Almoxarife, Pedrogão do 

Pranto, Vinha da Rainha, Porto Godinho e sobre o Palace Hotel & Spa - Termas do Bicanho e Termas-da-

Azenha e sobre as vias do Caminho-de-ferro, N341, A17, M621 e M622; Distribuidor do Marnoto: povoação 

do Sobral e na Via M621 e M622). 

Perda de Valores Visuais “Campo do Conde”: o desenvolvimento da instalação do Adutor Direito do Pranto e 

do Distribuidor do Marnoto determinarão impactes de natureza visual negativos que se projetarão, 
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potencialmente, sobre todo o vale/várzea do rio do Pranto. Porém, estes não se constituem como os mais 

significativos em termos de afetação quer física quer da integridade visual desta vasta área que integra a 

classe de Qualidade Visual “Elevada”.  

O maior impacte visual, ou o comprometimento da integridade visual, desta vasta área resulta da muito 

profunda intervenção prevista realizar em 365ha deste vale, ou seja, a área correspondente ao Campo do 

Conde. Esta intervenção traduzir-se-á numa alteração estrutural irreversível e muito significativa com clara 

perda de valor cénico.  

O Emparcelamento Rural do Campo do Conde implica alterações ao nível da desmatação, desflorestação, 

alteração da dimensão das parcelas, alteração da estrutura fundiária com elevado grau de fragmentação, 

alteração da configuração geométrica das parcelas irregulares/orgânicas, implementação da rede de rega 

secundária, implementação da rede de drenagem e implementação da rede viária projetada. Serão ainda 

implementadas ações de preparação, regularização e nivelamento dos terrenos, para uma uniformização de 

cotas e melhoramento das condições de distribuição da água. No âmbito da intervenção está ainda prevista 

a eliminação de caminhos velhos e valas desativadas (tapamento com terras excedentárias), eliminação de 

algumas linhas de água (tapamento com terras excedentárias), o aterro de depressões e melhoramento da 

estrutura do solo em alguns locais. Por fim, a intervenção proposta determinará ainda a perda de valores 

culturais visuais como a eliminação de marachas embora também se possa considerar neste contexto o 

sistema hidráulico composto pelas valas de irrigação/alimentação e pelas valas drenagem e do sistema de 

comportas existentes e pequenos açudes. 

 

O maior impacte resulta assim da perda de valor cénico de uma área que traduz níveis de Qualidade Visual 

“Elevada”. A proposta determinará o desaparecimento irreversível/permanente de uma matriz única de uma 
estrutura fundiária existente, com elevado grau de fragmentação, devido à imposição de uma redução muito 

significativa de um número total de 1.195 prédios existentes, ou parcelas, para 251, o que significa uma 

redução de quase 80%. Acresce que, a configuração dos prédios passará a ser regular com formas lineares e 

com alteração redutora da métrica ou da relação entre o comprimento e a largura. Face ao exposto, 

considera-se que quer em termos estruturais quer em termos visuais a transformação é muito significativa e 

determinará um padrão cultural e visual muito artificial. 

Este impacte será negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, elevada magnitude e muito 

significativo. 

Fase de Exploração:  

Durante esta fase, os impactes são de natureza visual, e decorrem, fundamentalmente, da perda do padrão 

cultural existente, sobretudo, decorrente da operação de emparcelamento do Rural do Campo do Conde, 

realizada na Fase de Construção, dado que as condutas, uma vez enterradas, não determinarão, por si só, 

impactes visuais de natureza negativa dada a circunstância de não ficarem expostas visualmente à superfície.  

A proposta de emparcelamento é nesta fase a componente do Projeto que justifica uma apreciação de maior 

relevo, dado que a mesma se revela como uma solução muito redutora dos valores visuais culturais/naturais 

da Paisagem, ou seja, do mosaico cultural atualmente existente, claramente, uma marca identitária da 

Paisagem do vale do rio Pranto. 

A proposta, uma vez implementada, traduzir-se-á numa substituição de uma estrutura fundiária atual, que se 

caracteriza pela sua heterogeneidade ao apresentar um elevado grau de fragmentação, expresso por um 

elevado número de parcelas, 1.195, com uma configuração geométrica irregular/orgânica, por áreas de maior 

dimensão, fortemente linearizadas e homogéneas. 

A transformação operada constituirá uma simplificação muito significativa do padrão visual expresso pelo 

padrão cultural existente. A proposta determinará uma expressão visual de menor valor cénico que hoje se 
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caracteriza como tendo um valor visual ou cénico elevado. Esta alteração do padrão cultural e visual 

determinará um impacte muito significativo face à atual Situação de Referência.  

Este impacte será assim, Impacte negativo, direto, certo, local, definitivo, irreversível, elevada magnitude 

significativo a muito significativo. 

 

Impactes cumulativos 

 Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos o desenvolvimento e a existência de projetos 

na Área de Estudo, de igual ou de diferente tipologia, que possam contribuir para a alteração estrutural, 

funcional e visual da Paisagem.  

De igual tipologia e/ou de diferente tipologia não são conhecidos projetos que possam constituir impactes 

cumulativos com o presente Projeto em avaliação. 

O impacte visual negativo de maior relevo advirá, fundamentalmente, do Projeto em avaliação que 

determinará a destruição de um padrão cultural e visual existente e sua substituição por um cenário de menor 

valor cénico associado a uma maior artificialização da paisagem. 

 

Fase de Desativação  

 Esta fase corresponderá à remoção das condutas e a uma alteração física/estrutural e funcional do Campo 

do Conde.  

No caso das infraestruturas de rega enterradas será necessário proceder à abertura das valas a par da 

remoção e transporte de todos materiais alóctones utilizados na Fase de Construção. Serão de prever 

impactes semelhantes, aos da Fase de Construção, que resultarão, fundamentalmente, da perturbação 

causada pela circulação de máquinas e reposição do relevo. No que se refere ao nível de perturbação 

considera-se que pode revelar maior impacte devido à menor exigência, ou cuidado, no desenvolvimento dos 

trabalhos, necessários realizar nesta fase, uma vez que o desmantelamento não exige rigor no cuidado com 

o equipamento. O rigor coloca-se, sobretudo, nas questões de segurança dos trabalhadores.  

A consequente fase de recuperação paisagística, quando aplicável, da faixa afeta à adutora e às restantes 

condutas, dada a inexistência de limitações à plantação de árvores e arbustos, permitirá dotar essa faixa de 

uma qualidade visual superior à do período de exploração e, de algum modo, não no imediato, repor a 

Situação de Referência, sobretudo, nas extensões onde será necessário proceder ao abate de árvores. 

No caso de nova restruturação fundiária do Campo do Conde a mesma conduzirá a uma nova alteração da 

matriz que determinará nova imagem do padrão cultural se se considerar um cenário de novo “arranjo” 
geométrico de parcelas, quer na área quer na forma (relação do comprimento/largura). Se o sentido for o de 

nova simplificação, por nova agregação/fusão espacial de parcelas, tal determinará uma nova perda de 

qualidade visual que pode ser total se se considerar um cenário extremo que corresponderia a uma área total 

sem divisões parcelares. 

 

6.13.3. CONCLUSÕES 

Da avaliação acima exposta considera-se que o Projeto traduz impactes negativos de várias magnitudes e 

significâncias, verificando-se situações de elevada significância, sobretudo ao nível visual por perda 

irreversível de valor cénico, devidamente identificados. Alguns são de natureza temporária outros 

permanecerão no tempo. Há impactes sobre Observadores Permanentes e sobre Observadores Temporários, 

assim como sobre as Áreas com Qualidade Visual “Elevada” quer na Fase de Construção quer na Fase de 
Exploração.  
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O Projeto, uma vez materializado, em toda a sua plenitude, determinará uma nova matriz cultural e visual 

irreversível de muito menor valor cénico, tendo em consideração a atual, que caracteriza a Situação de 

Referência. 

Pese embora, a significância de alguns dos impactes elencados ao longo do parecer, sobretudo, focados no 

processo de emparcelamento da área do Campo do Conde, algumas soluções propostas pelo Proponente são, 

relativamente, minimizadoras dos impactes visuais presentes e futuros e que se sustentam no seguinte, de 

acordo com o referido e proposto pelo Proponente: 

1. Os traçados das redes de rega secundária, drenagem e rede viária são projetados de forma a se 

articularem com a matriz fundiária resultante do emparcelamento. 

2. A reabilitação e reestruturação da estrutura verde, em articulação com a nova geometria definida 

para os lotes e respetiva rede de caminhos. 

3. A proposta de implantação de estrutura verde que terá em consideração a estrutura ecológica do 

território em causa. 

4. A criação de pequenas lagoas com água em permanência.  

5. A implantação de duas pateiras, localizadas em duas parcelas selecionadas dentro da área sujeita a 

emparcelamento. 

6. A área do Campo do Conde é integralmente cultivada com arroz estando previsto que esta cultura se 

manterá após a implementação do projeto de emparcelamento previsto/proposto. 

Acresce referir em complemento das 5 anteriores medidas que a água captada no rio Pranto é afetada pela 

influência da cunha salina, pelo que, o eventual avanço e a utilização de água desta natureza pode determinar 

uma degradação visual de todo o Campo do Conde.  

Nestes termos, a alimentação com água a partir do adutor, sendo originária de montante não apresenta 

problemas de salinidade e consequentemente, oferece maior garantia na sustentabilidade ecológica e 

paisagística desta área, ainda que o Projeto determine uma perda irreversível muito significativa do atual 

valor cénico do Campo do Conde, que resulta da transformação muito significativa da matriz do padrão 

cultural atual. 

Complementarmente ao acima exposto, serão propostas medidas de minimização pelo fator ambiental 

Paisagem, que constam do presente parecer e que serão orientadas para a preservação de todos os elementos 

arbóreos - freixos (Fraxinus angustifolia), amieiros (Alnus glutinosa), ulmeiros (Ulmus minor) e salgueiros 

(Salix atrocinerea) - e arbustivos, que revelem maior valor ecológico e paisagístico estejam estes numa 

situação singular/isolada, em alinhamento, em galeria ripícola, ou em sebes vivas de compartimentação das 

parcelas.  

A par da preservação destes elementos naturais, enquanto valores/atributos visuais naturais da Paisagem 

serão também determinadas medidas que visam a preservação de áreas de caniço (Phragmites australis).  

Será ainda considerada a requalificação das galerias ripícolas existentes, que se revelem degradadas ou que 

sejam afetadas fisicamente pela implementação do Projeto, ou por alguma das suas componentes, no sentido 

da recuperação e beneficiação através de novas plantações de reforço do existente ou de formação de raiz 

da galeria a par da aplicação de medidas físicas de Engenharia Natural na estabilização e recuperação das 

margens. 

Face à análise e às considerações acima apresentadas, o parecer é favorável à execução do Projeto do 

condicionado, contudo, à aplicação estrita e integral do conjunto de medidas de minimização, com objetivos 

preventivos, apresentadas para as diferentes fases do Projeto e constantes deste parecer. 
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7. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

7.1. SÍNTESE DOS PARECERES EXTERNOS 

No âmbito da Consulta a Entidades Externas foram recebidos os pareceres emitidos pelos Município de Soure 

e de Montemor-o-Velho, Direção Regional da Agriculturas e Pescas do Centro, Direção Geral de Energia e 

Geologia e Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. 

 

Câmara Municipal de Soure 

Este município analisou o projeto face aos instrumentos de gestão territorial e identificou os principais 

impactes associados ao projeto, tendo emitido pronúncia favorável condicionada à adoção das medidas 

propostas para minimização dos impactes. 

O Plano Diretor Municipal (PDM) de Soure (Resolução do Conselho de Ministros n.º 58/94, de 27 de julho, 

republicado pelo Aviso n.º 5064/2018, de 16 de abril) tem como objeto estabelecer os princípios, orientações 

e regras que deverão obedecer a ocupação, uso e transformação do solo no território municipal. Neste 

sentido, foi realizada uma análise da área em estudo com o PDM de Soure: 

PDM - Planta de Ordenamento    

De acordo com a classificação do uso do solo atribuída pela Planta de Ordenamento, a área de estudo do 

presente projeto integra as seguintes classes de espaços: 

 Limite urbano 

 Área de expansão a sujeitar com planos 

 Zona Agrícola e Outras 

 Zona Florestal 

 Zona de Industria Extrativa  

 Zona Adjacente de Ocupação Edificada 

Da leitura do Estudo de Impacto Ambiental, verifica-se que a classificação de solo do PDM de Soure integra a 

análise de Ordenamento do Território, assim como das respetivas plantas. No entanto, salienta-se que na 

sobreposição das infraestruturas do projeto com as classes de espaço identificadas, a maior parte da área a 

ocupar está classificada como "Zona Agrícola e Outras" e "Zona Adjacente de Ocupação Edificada", as 

restantes área são residuais. 

Para as áreas identificadas como "Zona Adjacente de Ocupação Edificada", o regulamento do PDM, no seu 

artigo 8.º (Proteção da zona adjacente de ocupação condicionada), refere que é interdita toda e qualquer 

construção, "salvo pequenas construções de apoio à atividade agrícola ou fluvial e mediante parecer" da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. 

Segundo a alínea e) do artigo 33.º "são espaços agrícolas as áreas agrícolas inseridas na Reserva Agrícola, ou 

não e que se destinam a permitir a produção agrícola". 

PDM - Planta de Condicionantes  

Consultados os extratos da Planta de Condicionantes do PDM de Soure, verifica-se que a área de estudo do 

projeto integra as seguintes servidões e restrições de utilidade pública: 

 Reserva Ecológica Nacional (REN); 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

 Zona de Olival; 

 Edifícios ou conjuntos com interesse cultural;  

 Linhas de alta tensão; 
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 Linhas de caminho-de-ferro; 

 Caminho Municipal; 

 Estradas municipais. 

No que se refere às restrições e servidões de Utilidade Pública, e de acordo com o Relatório Técnico e 

respetivas Peças Desenhadas, verifica-se que as condicionantes acima identificadas foram incorporadas na 

análise do projeto. No entanto salienta-se: 

 Zona de Olival  

Na área de estudo do projeto verifica-se a existência de várias áreas identificadas como "Zona de 

olival". O artigo 16.º do regulamento do PDM de Soure (Proteção ao olival) refere que "sem prejuízo 

do referido na legislação específica, é proibido o arranque e corte raso de oliveiras, salvo com 

autorização expressa dos serviços regionais competentes." Neste sentido, e articulado com o 

Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio, para o arranque e corte de povoamentos de oliveira, será 

necessário autorização prévia por parte da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro. 

 Reserva Agrícola Nacional 

Verifica-se que a área a intervir para as infraestruturas — distribuidor de Marnoto, adutor do Pranto, 

rede viária, rede de rega e o bloco central do Campo do Conde, se encontram na sua quase totalidade 

em Reserva Agrícola Nacional. O artigo 13.º do regulamento do PDM de Soure (Reserva Agrícola 

Nacional) define que "sem prejuízo do estabelecido na legislação específica, nos terrenos da RAN são 

proibidas todas as ações que diminuam as suas potencialidades", e que se excetuam desta proibição 

"as que vêm mencionadas na mesma legislação, desde que autorizadas pela Comissão da Reserva 

Agrícola". Neste sentido, para a execução do projeto nas áreas em RAN, será necessário solicitar 

parecer junto da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Centro. 

 

 Reserva Ecológica Nacional 

A maior parte da área de estudo e toda a área de infraestruturas localiza-se em áreas de REN, 

concretamente em "Zonas Ameaçadas pelas Cheias", "Áreas de Máxima Infiltração" e "Áreas com 

Risco de Erosão". Assim, deverá ser requerida à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro (CCDRC), a necessária autorização para a ocupação de solos integrados nestas 

tipologias. 

 Edifícios ou conjuntos com interesse cultural — na área de estudo estão presentes diversos edifícios 

de interesse municipal, que se encontram inventariados no EIA: Forno de Cal, Estação da Amieira, 

Termas da Amieira, Termas da Azenha e Quinta do Seminário. Salienta-se que de acordo com o 

regulamento do PDM de Soure, para estes edifícios é definida uma área de proteção de 50m (artigo 

21.º do regulamento do PDM). 

 

 Outras servidões 

Para a execução do projeto em áreas que confrontem com as restantes servidões identificadas (rede 

rodoviária, ferroviária e infraestruturas hidráulicas), devem ser solicitadas a devidas autorizações às 

entidades competentes. 

Salienta-se que na abordagem das Áreas de Uso Condicionado, Restrições e Servidões de Utilidade Pública — 

Recursos Naturais, deverá ser abordado o perímetro de proteção exploração da água mineral natural n.º HM 

-75 denominada "Termas do Bicanho", disponível no sítio da internet da Direção -Geral de Energia e Geologia. 

Importa referir que o projeto prevê a necessidade de um estaleiro, uma vez que não é dada indicação sobre 

a sua localização, salienta-se que, antes do início da obra, devem constituir elementos a apresentar para 

análise e aprovação, a localização do referido estaleiro, bem como o plano da sua desativação. 

No documento de aditamento ao EIA (página 10-19 a 10-20), é referido que devido a alterações do traçado 

de um caminho onde atualmente se faz a delimitação territorial entre as freguesias de Samuel e Vinha da 
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Rainha, poderá vir a implicar a necessidade de se redefinir os limites administrativos. Considerando que é um 

processo cuja responsabilidade está cometida às autarquias, caso se venha a verificar, salienta-se a 

necessidade de dar cumprimento ao sugerido no documento, concretamente a disponibilização de toda a 

informação necessária que permita à Autarquia de Soure elaborar o referido Procedimento de Delimitação 

Administrativa. 

Relativamente às infraestruturas do projeto, o seu traçado deverá ser fornecido previamente à Câmara 

Municipal para análise prévia, de modo a avaliar possíveis interferências com infraestruturas existentes ou 

em projeto. 

Avaliação de Impactes 

De entre os elementos analisados no Relatório Técnico do EIA, destacam-se os seguintes impactos ambientais, 

em casa fase do projeto: 

 da análise dos impactos ambientais conclui-se que a fase de ocorrência dos principais impactes 

negativos é a fase de construção, devido fundamentalmente à necessidade de movimentação geral 

de terras para execução das várias obras previstas, à implantação de estaleiros e outras 

infraestruturas de apoio à obra, bem como ao movimento de máquinas e veículos pesados afetos às 

obras. A minimização destes impactes está prevista na proposta de Gestão Ambiental da Obra que 

faz parte do EIA; 

 na fase de exploração, os impactes negativos associados ao projeto têm origem, na atividade agrícola, 

que continuará, provavelmente, em moldes mais intensivos, com os consequentes reflexos ao nível 

da qualidade da água e integridade dos solos, poendo ser minimizados por corretas práticas e técnicas 

culturais;  

Esta fase induzirá, sobretudo, impactes positivos e significativos a muito significativos, associados à 

valorização da propriedade rústica, dado o incremento do valor produtivo da terra, por benfeitorias 

associadas à disponibilidade de água e de acesso e, por outro lado, à possibilidade de se alcançar uma 

gestão dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, mais racional e sustentada. 

O município de Soure conclui da análise dos documentos que: 

 o projeto do Adutor Direito do Pranto e Distribuidor do Marnoto visa dotar o setor jusante do Vale 

do Pranto de uma rede de rega eficaz; 

 o projeto de Emparcelamento, redes de rega, viária e de drenagem do Campo do Conde será revertido 

para um quadro idêntico ao dos terrenos do vale central do Mondego, com adequadas infraestruturas 

para a produção agrícola, sendo, deste modo, eliminados os principais problemas detetados, quer em 

termos ambientais, quer sociais e económicos; 

 este tipo de aproveitamento agrícola está intimamente ligada à gestão e exploração de um recurso 

cada vez mais escassa e valioso — a água, de modo a satisfazer as necessidades de água para rega em 

quantidade e qualidade; 

 o projeto se reveste de especial importância a nível local, dado que irá contribuir, significativamente, 

para incrementar a produtividade agrícola e a eventual rentabilização de atividades associadas a este 

sector. 

Na sequência da análise aos documentos do EIA, o município emitiu parecer favorável ao projeto, 

condicionado à adoção das medidas propostas para minimização dos impactos. 

 

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho 

O Município de Montemor-o-Velho efetuou uma análise do enquadramento do projeto nos instrumentos de 

gestão territorial vigentes no concelho. 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Montemor-o-Velho  
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De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) as obras de "Modernização do 

Regadio Precário do Pranto I" localizadas no concelho, em específico a implantação parcial do "Adutor Direito 

do Pranto" e a área de estudo envolvente, estão inseridas em Solo Rural (artigo 15.º), nas subcategorias de 

Espaços Agrícolas de Produção Tipo I (artigo 16.º a 18.º) e Espaços Naturais tipo I (artigos 28.º e 29.º), 

sobreposta pela Estrutura Ecológica Municipal (EEM) (artigos 77º e 78º), e atravessa a rede ferroviária 

existente (artigo 92.º). 

A proposta detém enquadramento nas especificações aplicáveis ao Solo Rural, atendendo à alínea a) do n.º 1 

do artigo 15.º do Regulamento do PDM, que "Sem prejuízo da legislação em vigor e do disposto para cada 

uma das categorias" permite a ocupação e utilização para "a) Implantação de infraestruturas, 

designadamente (...) obras hidráulicas.” 

O projeto é compatível com as disposições no Regulamento do Plano para Espaços Agrícolas de Produção I, 

indo ao encontro dos seus objetivos específicos de "regularização fluvial, defesa contra as cheias, enxugo, a 

rega e o emparcelamento", de forma a favorecer a utilização predominante prevista de uso agrícola, e atende 

ao Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola e à necessidade de acompanhamento pela 

entidade com tutela, de acordo com o previsto no artigo 17.º do Regulamento do PDM. 

A proposta cumpre ainda com o estabelecido para Espaços Naturais tipo I, que permite a implantação de 

infraestruturas de obras hidráulicas, segundo o n.º 7 do artigo 29.º do Regulamento do PDM. 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) tem em consideração as características biofísicas presentes no local, no 

entanto, julga-se de alertar para a necessidade de cumprimento das disposições de salvaguarda da Estrutura 

Ecológica Municipal previstas nos n.º 2 e 3 do artigo 789 do Regulamento do PDM, que se passa a citar: 

"2 — Nas áreas abrangidas pela Estrutura Ecológica Municipal, para além do disposto para as diferentes 

subcategorias de espaço, têm que ser cumpridas as seguintes disposições: 

a) Preservação dos seguintes elementos da paisagem: 

i. Estruturas tradicionais associadas à atividade agrícola nomeadamente eiras, poços, tanques, 

noras, moinhos e muros de pedra, excetuando os casos devidamente justificados e aceites 

pela Câmara Municipal; 

ii. Sebes de compartimentação da paisagem. 

b) Preservação da galeria ripícola dos cursos de água que em caso de degradação deve ser recuperada 

com elenco florístico autóctone; 

c) Cumprimento do Código das Boas Práticas Agrícolas na atividade agrícola para a proteção da água 

contra a poluição por nitratos de origem agrícola. 

3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, nas áreas de Estrutura Ecológica Municipal não são 

admitidas as seguintes ações: 

a) Substituição de formações vegetais de espécies autóctones por outras formações vegetais; 

b) Alterações do coberto vegetal arbóreo e arbustivo autóctone nomeadamente formações 

vegetais constituídas por Quercus faginea, Quercus rotundifolia e Quercus suber e matos 

constituídos por vegetação calcícola, exceto em operações silvícolas de manutenção." 

Ao nível da Planta de Condicionantes do PDM a intervenção é abrangida pelas restrições de utilidade 

pública e servidões administrativas da Reserva Agrícola Nacional, Obras de Aproveitamento Hidroagrícola 

do Baixo Mondego - Áreas Condicionadas (parcialmente), Reserva Ecológica Nacional (Áreas de máxima 

infiltração, leitos dos cursos de água, zonas ameaçadas pelas cheias e faixa de proteção do Estuário do 

Mondego), e pela zona de proteção da Rede Ferroviária, e como tal sujeita à pronúncia das respetivas 

entidades com tutela. 

No que se refere ao Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), face à ocupação de 

solo a implantação do Adutor está localizada em áreas classificadas como Superfícies Aquáticas e 
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Agricultura, com a área de estudo a abranger ainda Improdutivos e Áreas Sociais, considerando-se não ser 

aplicável as disposições do artigo 13.º do Regulamento do PDM atendendo às características da 

intervenção. 

 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP Centro) 

Após análise da documentação a DRAP Centro teceu as seguintes considerações: 

1. A estrutura do estudo de Impacte ambiental obedece aos requisitos previstos na legislação em vigor.  

2. A metodologia apresentada para a sua avaliação está sistematizada e é coerente. 

3. A informação existente neste EIA sobre os Solos, o Uso Solo, o Ordenamento do Território, Áreas de 

Uso Condicionado Restrições e Servidões de Utilidade pública, Aspetos Ecológicos, e a sua 

apresentação descritiva e gráfica permitem caracterizar a situação existente e identificar os impactes 

em presença. 

4. No que se refere aos descritores do ponto anterior, as medidas de minimização apresentadas neste 

EIA a seguir pelo explorador garantem a redução dos impactes previstos. 

5. Deve ser criado e implementado um programa de manutenção da rede de caminhos e das redes de 

drenagem e de rega do Campo do Conde, procedendo-se à limpeza e manutenção periódica, por 

forma a garantir a circulação e o normal escoamento superficial das águas. 

6. Devem ser considerados na implementação do projeto os seguintes aspetos: 

i. Ao nível da avifauna os maiores valores encontram-se associados aos arrozais, que são habitat de 

alimentação para garças, limícolas e rapinas, etc., considerando que em alguns locais localizam-

se manchas de caniço, essencialmente nas margens alagáveis, que complementam a ecologia das 

espécies aí existentes, principalmente como áreas de abrigo e reprodução, é importante que estas 

áreas sejam mantidas, intercaladas com a área cultivada. 

ii. A gestão da vegetação ripícola ao longo das valas e das margens do rio Pranto deve ser planeada, 

evitando-se ao máximo a destruição de manchas de vegetação ripícola, como de áreas de caniçal 

(Phragmites australis) e vegetação arbórea típica da região, nomeadamente exemplares de freixo 

(Fraxinus angustifolia), amieiro (Alnus glutinosa), ulmeiros (Ulmus minor) e salgueiros (Salix 

atrocinerea), mantendo-se, sempre que possível, exemplares arbóreos e áreas de caniçal. 

7. No que diz respeito à condicionante RAN, verifica-se, que as implantações das infraestruturas dos 

projetos em análise vão ocupar 345,32 ha de áreas condicionadas pela RAN, assim, de acordo com os 

pontos 1 e 7 do artigo 23-.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, republicado pelo Decreto-

lei n.º 199/2015, de 16 de setembro, deverá ser solicitado parecer prévio vinculativo à Entidade 

Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro. 

8. A implementação dos projetos em análise obriga uma grande movimentação de terras principalmente 

nas primeiras camadas dos solos, para a construção das infraestruturas e para a construção das 

plataformas das massas, com recurso à utilização dos volumes de terras excedentários das escavações 

efetuadas e da utilização de volumes de terras provenientes de áreas de empréstimo exteriores. 

Segundo o Relatório Técnico do EIA serão efetuadas análises às terras para se poder aferir da sua 

qualidade para posterior utilização na obra. Contudo apesar da proposta do Sistema de Gestão 

Ambiental apresentada garantir a redução de alguns dos impactes destas intervenções sobre os solos, 

entende-se que para além da implementação das medidas constantes da proposta do Sistema de 

Gestão Ambiental apresentada, deverá ser elaborado e desenvolvido um programa de monitorização 

dos solos para avaliar a sua evolução na área de intervenção. 
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9. No que se refere à Monitorização da qualidade das águas, na área abrangida pelo Aproveitamento 

Hidroagrícola do Baixo Mondego, verificou-se que desde Agosto de 2000 a ABOFHBM vem 

monitorizando a qualidade das águas superficiais, tendo a monitorização das águas subterrâneas sido 

iniciada no ano de 2004, segundo o Relatório Técnico em análise, não se justifica, no âmbito do 

presente EIA, propor um programa específico para a monitorização da qualidade da água, contudo, 

afigura-se importante a manutenção do programa de monitorização em curso. Assim, entende-se que 

este programa de monitorização da qualidade das águas em curso deve ser ampliado de forma a 

avaliar futuramente se a aplicação dos fitofármacos, adubos e pesticidas, está a ser efetuada de forma 

correta, para se poder atuar em tempo real e para que seja garantido o cumprimento as normas 

corretas de utilização de fitofármacos, adubos e pesticidas. 

10. O regime jurídico de proteção às oliveiras rege-se pelo Decreto-Lei n. ° 120/86, de 28 de maio. O 

arranque e corte raso de povoamentos de oliveiras só pode ser efetuado, mediante prévia 

autorização, concedida pelas direções regionais de agricultura, dentro das respetivas áreas de 

articulação. Não carecem de autorização prévia o arranque ou corte de oliveiras isoladas (artigo 3.º, 

n.º 6 do Decreto-lei n.º 120/86, de 28 de maio). 

Face ao anteriormente exposto, a DRAPC emite parecer favorável ao Processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental n° 3354 Modernização do Regadio Precário do Pranto I - Projetos de Execução do Adutor Direito 

do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do Emparcelamento do Campo do Conde, condicionado ao 

cumprimento dos pontos 5, 6, 7, 8, 9 e 10, acima referidos. 

 

Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

A DGEG analisou o projeto à luz das usas diferentes competências: Recursos energéticos e geológicos e emitiu 

parecer favorável à execução do projeto condicionado ao ajustamento do projeto de emparcelamento do 

Campo do Conde de forma a não interferir com concessão hidrogeológica existente. 

No que se reporta aos Recursos Energéticos a área de implantação do Projeto de Modernização do Regadio 

Precário do Pranto I, não interfere com infraestruturas de transporte e de distribuição de gás natural 

licenciadas por estes Serviços. 

Mais se informa que através do nosso Sistema de Informação Geográfica (DGEGSIG) não foi detetada a 

existência de infraestruturas elétricas, no entanto, caso se verifique a existência das mesmas, deverá(ão) ser 

realizada(s) consulta(s) à(s) entidade(s) concessionária(s) responsável(is) pelo transporte e distribuição de 

energia. 

 No que se refere aos Recursos Geológicos foram avaliados as concessões de massas e depósitos minerais e 

de recursos hidrogeológicos.  

Depósitos minerais (minas) 

Relativamente aos depósitos minerais (minas) verifica-se que, à data, não existem direitos requeridos  ou 

atribuídos na área do projeto. A área em estudo abrange uma reduzida parte de uma área potencial para 

exploração de areias e argila, identificada pelo LNEG. 

Massas minerais (pedreiras) 

No que respeita às massas minerais (pedreiras), apesar de à data não constar no registo de licenciamento 

nenhuma pedreira na área do estudo, o licenciamento de pedreiras de classe 3 e 4 é efetuado pelas câmaras 

municipais pelo que recomenda a consulta a essas entidades. 

Recursos hidrogeológicos  

Relativamente aos recursos hidrogeológicos, nas várias peças observadas não se vê nenhuma referência à 

existência da água mineral natural denominada Termas do Bicanho. 
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A água mineral natural das Termas do Bicanho foi reconhecida por contrato assinado com o Estado Português 

em 14 de julho de 2017, tendo em simultâneo sido atribuída a respetiva concessão de exploração, à empresa 

Palacedouro-Desenvolvimento Turístico e Imobiliário, S. A. numa área de 235,156 hectares situada no 

concelho de Soure. Passou, desde esta data, a constituir um recurso geológico do domínio público do Estado, 

e a reger-se pela Lei n.º 54/2015, de 22 de junho. 

A atribuição da concessão e dos direitos de exploração da água mineral natural das Termas do Bicanho foi 

precedida de exaustiva avaliação, por parte desta Direção Geral, sobre as condições geológicas e 

hidrogeológicas locais e sobre a compatibilidade da atividade de exploração com o disposto nos instrumentos 

de gestão territorial e com as servidões administrativas e restrições de utilidade pública, de acordo com o 

estipulado no artigo 27.º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho. 

A zona imediata proposta, a zona de maiores servidões e restrições, pretende salvaguardar as captações do 

recurso hidromineral. A zona intermédia coincide com a área da própria concessão, a qual passou a estar 

sujeita a servidões e restrições desde o reconhecimento da água como recurso hidromineral e a atribuição da 

concessão pela assinatura do contrato em 14 de julho de 2017. Finalmente, a zona alargada não introduz 

novas servidões administrativas, apenas podendo haver lugar a restrições, de acordo com o artigo 49.º da Lei 

n.º 54/2015, de 22 de junho, por despacho do membro do governo responsável pela área da geologia, com 

fundamentação nos riscos de interferência ou contaminação do recurso hidromineral. 

Na Figura n.º 5 encontram-se representadas as zonas do perímetro de proteção e a sua relação com os 

principais elementos do projeto em análise. 

 

Figura n.º 5- Esboço sobre a relação dos principais elementos da obra em análise com a proposta de 

Perímetro de Proteção das Termas do Bicanho 

Legenda: 
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 ZPI – Zona de Proteção Imediata, 

 ZPInt. - Zona de Proteção Intermédia 

 ZPA – Zona de Proteção Alargada.  

 Furo AM – furo de água mineral natural.   

Nota: o limite externo da ZPInt, coincide com o limite da Área de Concessão de Cadastro N.º HM75. 

 

O Adutor Direito do Pranto e o Distribuidor do Marnoto, no Campo do Conde, não parecem causar 

interferência com o sistema aquífero hidromineral, embora se verifique uma pequena incursão na área de 

Concessão (Figura n.º 5), mas sempre a poente da linha do caminho-de-ferro e sobre terrenos aluvionares 

recentes. 

Em relação ao projeto do Bloco do Campo do Conde (BCC), pela análise do processo e pelos elementos 

sintetizados na Figura nº 5, verifica-se que o limite previsto para a zona do Bloco do Campo do Conde ( não 

teve em consideração as Zonas do Perímetro de Proteção da Captação de Água Mineral (Furo AM), pois o 

referido Bloco integra áreas da Zona de Proteção Imediata, da Zona de Proteção Intermédia e também da 

Área de Concessão. 

Admite-se que, tendo em atenção as datas dos relatórios principais da COBA (2019), que são correspondentes 

a dezembro de 2019, não tivesse sido contemplado o Perímetro de Proteção das Termas do Bicanho, no 

entanto, não se entende não ser referida a implantação da zona de Concessão das Termas do Bicanho, já 

apresentada no Diário da República, 2.ª série, N.º 169/2017, de 1 de setembro, onde é mencionada a captação 

de água mineral - Furo AM. 

O Furo AM também não está considerado na Carta de Recursos Hídricos (Figura n.º 6) apresentada no 

processo do projeto em análise, apesar de ser apresentado um ponto correspondente a uma captação na 

zona das antigas Termas do Bicanho, que se admite corresponder a uma das nascentes antigas, não 

correspondendo à captação qualificada como água mineral natural. 
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Figura n.º 6 – Extrato da Carta de Recursos Hídricos 

(a partir de Folha 1/1, Desenho n.º 0005, Parte 12, Peças Desenhadas, COBA,2019). 

 

Salienta-se que, de acordo com o referido no EIA (COBA, 2019), e após a conclusão das obras, os impactes 

negativos mais importantes que poderão verificar-se serão impactes ao nível dos solos, devido a possíveis 

problemas de salinização/alcalinização associados à prática do regadio e, também, impactes na qualidade da 

água, devido a uma incorreta aplicação de fertilizantes e pesticidas que, de forma conjugada com a rega, 

contribuem para o enriquecimento das águas em nutrientes e poluentes.  

Aqueles aspetos potenciais, e em particular associados à situação da zona do Vale da Mata, classificada como 

Área Estratégica de Recarga e Proteção dos Aquíferos (Carta da Reserva Ecológica Nacional - REN - Desenho 

n.º 0013, Parte 12), podem provocar a potencial contaminação do sistema aquífero hidromineral. Esta 

situação fica ainda mais clara, sobre a perigosidade em relação ao sistema aquífero hidromineral, quando se 

observam os aspetos geológico-estruturais dessa zona (Figura n.º 7) orientando para uma ligação da mesma 

ao sistema aquífero mineral. 

 

Figura n.º 7 – Relação da geologia da região das Termas do Bicanho com a área proposta do perímetro de 

Proteção e em especial com a massa M01 da Zona do Bloco do Campo do Conde  

como definido inicialmente (a partir de UBI, 2019) 
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Pelo apresentado merece, nesta fase, enfatizar as restrições previstas nos artigos 47º a 49º da Lei n.º 54/2015, 

de 22 de junho, no sentido de se clarificar sobre a perigosidade do Bloco do Campo do Conde avançar tal como 

está projetado, e em particular as massas M01 e M02 (Figura n.º 8). 

 

Figura n.º 8 – Imagem do projeto dos vários lotes ou massas (M01 a M36) Emparcelamento do Campo do 

Conde (a partir do Projeto de Emparcelamento do Perímetro do Campo do Conde, ABOFHBM, 2019) 

Face ao exposto, a DGEG considera fundamental que o EIA do projeto contemple a água mineral natural das 

Termas do Bicanho que foi reconhecida por contrato assinado com o Estado Português em 14 de julho de 

2017 e o perímetro de proteção proposto de acordo com a Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, e que foi 

publicitado através do Aviso n.º 11262/2019, Diário da República n.º 130, Série II, de 10 de julho. 

Da análise da documentação efetuada a DGEG resultou uma posição globalmente favorável ao vasto projeto, 

considerando, no entanto, ser necessária a revisão do emparcelamento no Bloco do Campo do Conde na 

zona das Termas do Bicanho, dada a incompatibilidade da agricultura de regadio intensiva, nos seguintes 

aspetos: 

 ser totalmente anulada a Massa M01; 

 ser reajustada a Massa M02 de modo a excluir todo o território que abrange as zonas de Proteção 

Imediata e Intermédia (coincidindo esta última com a Área de Concessão). 

 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

O EIA avalia a relação do projeto com as “Áreas Classificadas” que integram o Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas, conforme definido no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelo Decreto-lei n.º 

242/2015, de 15 de outubro, para efeitos de enquadramento do projeto e avaliação e classificação dos 

impactes previstos.  

A caraterização da situação de referência inclui informação que consta na bibliografia mais relevante para a 

obtenção de informação relativa à distribuição dos Habitats e das espécies da flora e da fauna, incluindo os 

estatutos de proteção legal e de conservação. 

O período em que foram realizados os trabalhos de campo (“no dia 14 de fevereiro de 2019”) para a 
caraterização da situação de referência é desadequado e insuficiente, para um EIA em fase de projeto de 
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execução. Também a informação relativa à distribuição das comunidades vegetais e das espécies da flora e 

da fauna vertebrada tem muito baixa resolução espacial pelo que condiciona a caraterização da situação de 

referência. 

Da análise efetuada resultou a seguinte pronúncia: 

Atendendo ao fato da área do projeto do Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do 

Emparcelamento do Campo do Conde: 

 não abranger “Áreas Classificadas” integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, conforme 

definido no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelo Decreto-lei n.º 242/2015, de 15 

de outubro,  

 o projeto já ter atualmente uso agrícola igual ao proposto; 

 o caudal a utilizar no sistema de rega já se encontrar na atualidade a ser desviado do Rio Mondego,  

apesar das fragilidades diagnosticadas ao EIA para a definição da situação de referencia que poderá 

condicionar a classificação, caraterização e avaliação dos impactes expectáveis pela concretização do projeto, 

o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP (ICNF) emite parecer: 

 desfavorável à construção da “pateira do Bicanho” que terá “uma superfície de 3,9 hectares” (parcela 
M07) e da pateira “de Porto Godinho” com 1,4 hectares (parcela M35A, com 0,85 hectares e na 
parcela M37A, com 0,5 hectares), porque a presença destas estruturas junto às áreas de cultivo de 

arroz não contribuem para a gestão do habitat das espécies da fauna e porque potenciam a presença 

de algumas espécies de aves nas proximidades daqueles locais, potenciando o conflito entre a 

ecologia das espécies e a gestão das áreas de arrozal;  

  favorável ao projeto de “Modernização do Regadio Precário do Pranto I - Projetos de Execução do 

Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do Emparcelamento do Campo do Conde” 
condicionado: 

1) À restituição ao Rio Mondego no “Açude-ponte de Coimbra” onde tem início o Canal Condutor 

Geral” que alimenta o “Adutor Direito do Pranto” dos volumes de água correspondentes aos 
ganhos “de eficiência entre os 5 e os 10%” (pp3-41) pela implementação do projeto de modo a 

diminuir as incidências do “Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego” nos ecossistemas 
naturais dependentes do Rio Mondego; 

2) Os trabalhos para realizar o “reperfilamento e recondicionamento das valas e linhas de água 

naturais existentes, exteriores ao perímetro, com a reposição/adoção de uma secção transversal 

e longitudinal que se adeque aos seus níveis de escoamento, numa extensão total de cerca de 

4,87 km – rede de coletores (vala da Galegoa, vala V3, vala V4, vala V5 vala da Mata e vala do 

Monte)” deve restringir-se aos estritamente necessário para garantir a funcionalidade dos 

elementos dos órgãos de segurança do projeto, procurando manter as condições biofísicas que 

garantam o continuum fluvial; 

3) Os trabalhos para realizar o corte de vegetação nas valas, linhas de água, taludes de estradas e 

caminhos devem ser realizados fora do período de 15 de março a 15 de julho, que corresponde 

ao período de maior frequência de episódio de reprodução das espécies da flora e da fauna; 

4) A biomassa e os solos mobilizados em locais onde tenham sido recenseadas espécies exóticas 

classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, devem ser geridos de 

modo a minimizar o risco de dispersão e potencial proliferação daquelas espécies. 

a. Uma das opções de gestão poderá consistir na deposição destes materiais no fundo das 

valas a aterrar no âmbito da reconfiguração das parcelas, valas de drenagem e acesso a 

operar para concretização do projeto de Emparcelamento do Campo do Conde; 
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5) O açude do Casal da Rola, o açude do Casenho e a “ensecadeira a construir no rio Pranto” devem 
estar equipados com dispositivo que garantam o continuum fluvial para permitir às espécies de 

ecologia aquática transpor aqueles obstáculos; 

6) Durante a fase de exploração devem ser adotadas medidas de gestão com vista à redução da 

proliferação das espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de 

10 de julho; 

7) O material vegetal a utilizar nas operações para estabilização dos taludes das valas, acessos, 

parcelas, etc., deve ter proveniência local, por ser ecologicamente mais adaptada, sementes 

certificadas, para garantia de qualidade da proveniência e da boa condição sanitária; 

8) Durante a fase de exploração a entidade gestora deve procurar fomentar junto dos utilizadores 

do novo sistema de rega e das novas parcelas práticas agrícolas que minimizem a utilização de 

fertilizantes de síntese industrial e de fitofármacos de modo a reduzir a afetação dos solos, da 

água e das espécies da flora e da fauna. 

 

7.2. APRECIAÇÃO E RESPOSTA AOS PARECERES EXTERNOS 

Os pareceres externos cujo teor se expôs no presente item foram devidamente analisados e tidos em conta 

neste parecer. As medidas e recomendações propostas foram integradas no Capítulo referente às condições 

a cumprir na execução do projeto. 

Sem prejuízo desse facto tecem-se alguns comentários sobre algumas das questões identificadas nestes 

pareceres. 

Revisão do emparcelamento no Bloco do Campo do Conde na zona das Termas do Bicanho, dada a 

incompatibilidade da agricultura de regadio intensiva, nos seguintes aspetos: 

 ser totalmente anulada a Massa M01; 

 ser reajustada a Massa M02 de modo a excluir todo o território que abrange as zonas de Proteção 

Imediata e Intermédia (coincidindo esta última com a Área de Concessão). 

Apreciação: 

O perímetro de proteção constitui um imperativo legal. Sem prejuízo desse facto salienta-se que o 

estabelecimento da Concessão não demonstrar evidência de que a prática da cultura de arroz nas áreas das 

massas em questão tenha influência na qualidade da água termal, dado que naquelas áreas se pratica o 

mesmo tipo de agricultura desde há várias décadas, muito antes de ter sido firmado o referido contrato que 

foi com certeza estabelecido com base em análises de qualidade efetuadas no furo de captação. 

 

À restituição ao Rio Mondego no “Açude-ponte de Coimbra” onde tem início o Canal Condutor Geral” que 
alimenta o “Adutor Direito do Pranto” dos volumes de água correspondentes aos ganhos “de eficiência entre 
os 5 e os 10%” (pp3-41) pela implementação do projeto de modo a diminuir as incidências do 

“Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego” nos ecossistemas naturais dependentes do Rio Mondego. 

Apreciação:  
Esta condicionante será difícil concretização. A sua restituição física é difícil pois a água de drenagem 
restituída ao Rio Pranto é derivada para o Mondego quase na foz, sendo necessário para a 
sua  eventual  restituição no açude de Coimbra efetuar bombagem e criar uma adução própria.  
A sua efetivação poderia passar pela captação de um volume 5 a 10%  inferior ao previsto no Canal 
Condutor Geral, uma vez que é essa a percentagem estimada de ganhos de eficiência. Esta questão poderá 
vir a ser ponderada no Plano de Gestão Hídrica a implementar. 
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8. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

8.1. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no artigo 15.º, n.º 1 do DL 151-B/2013, alterado e republicado 

pelo DL 152-B/2017, de 11 de dezembro, foi aberta por um período de 30 dias úteis, tendo decorrido de 16 

de Dezembro de 2020 a 28 de Janeiro de 2021. 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 5 exposições com a seguinte proveniência: 

 Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM). 

 Estado Maior da Força Aérea (EMFA). 

 Direção-Geral do Território (DGT). 

 Turismo de Portugal, I.P. 

 Uma cidadã. 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) verificou a inexistência de condicionantes de natureza 

radioelétrica aplicáveis à área analisada, pelo que não coloca nenhuma objeção, à implementação do projeto 

naquela área. 

O Estado Maior da Força Aérea (EMFA) informa que este projeto no se encontra abrangido por qualquer 

Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, pelo que não há inconveniente na sua concretização.  

A Direção-Geral do Território (DGT) informa que não existem vértices geodésicos pertencentes à Rede 

Geodésica Nacional (RGN) nem marcas de nivelamento pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de 

Alta Precisão (RNGAP). 

A cartografia, nomeadamente a cartografia de escala grande, vetorial e de imagem, não é homologada, 

violando o estipulado no n.º 6 do artigo 3.º e o artigo 3.º - A do Decreto-Lei n.º 130/2019, de 30 de Agosto. 

No âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), refere que não fazem referência à CAOP 

utilizada, nem existe representação de limite administrativos das freguesias. 

Assim, apresenta parecer desfavorável, relativamente as questões que se prendem com a Cartografia e serem 

tomadas em consideração as recomendações apresentadas sobre os Limites Administrativos. 

O Turismo de Portugal informa que na envolvente do projeto (500 m) existe um empreendimento turístico 

(Palace Hotel e Spa das Termas do Bicanho, de 4 estrelas, com 272 camas/utentes), localizado na área de 

estudo do projeto, na contiguidade do limite do Campo do Conde, no concelho de Soure. 

Dada a provável afetação do referido empreendimento turístico por este projeto, refere a importância de, na 

fase de construção, serem implementadas na globalidade as medidas de minimização e do plano de 

monitorização previstos que incidem sobre as atividades mais suscetíveis de afetar a saúde pública e a 

qualidade paisagística da zona (descritores da paisagem, da qualidade do ar, ruído e componente social). 

Considera, ainda, a importância das medidas destinadas a assegurar o maior afastamento possível do local de 

instalação do estaleiro destes aglomerados de forma a garantir a eficácia destas medidas. 

Assim, propõe a emissão de parecer favorável condicionado ao projeto, desde que estejam contemplados os 

aspetos atrás mencionados. 

Uma cidadã menciona que este projeto é fundamental para o desenvolvimento socioeconómico da Beira 

Litoral, através da minimização da salinização do rio Pranto que provoca danos nos arrozais, a racionalização 

do uso da água e a melhoria da gestão da água. 

Refere, ainda, que a modernização do regadio é fundamental para o aumento da produtividade dos 

agricultores no vale do rio Pranto. 
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As exposições apresentadas no âmbito da consulta pública foram devidamente ponderadas encontrando- se 

os aspetos associados à avaliação dos impactes do projeto refletidos na análise desenvolvida no presente 

parecer. 

 

9. CONCLUSÃO 

O projeto do Adutor Direito do Pranto e do Distribuidor do Marnoto e o projeto do Emparcelamento do 

Campo do Conde, inseridos no Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego (AHBM), foram 

desenvolvidos no âmbito das obras de Modernização do Regadio Precário do Pranto I e têm por objetivo a 

beneficiação hidroagrícola da área do vale do Pranto, nomeadamente dos blocos de rega situados nas 

margens direita e esquerda do rio, onde se incluem os terrenos agrícolas do Campo do Conde (margem direita 

do rio Pranto), viabilizando assim a prática agrícola no referido vale.   

A empreitada a realizar no âmbito da Modernização do Regadio do Pranto Inclui os seguintes projetos: 

 Adutor direito do Pranto 

  Distribuidor do Marnoto; 

Campo do Conde 

 Rede de Rega do Campo do Conde; 

 Rede Viária e Rede de Drenagem do Campo do Conde; 

 Nivelamento para adaptação do terreno ao regadio e à restruturação fundiária do Campo do Conde; 

Projetos complementares: 

 Ensecadeira no Rio Pranto; 

 Açudes do Casal da Rola e do Casenho; 

  Circuito hidráulico da Quinta do Seminário.  

O Adutor Direito do Pranto, constituído por uma conduta enterrada de polietileno de alta densidade 

estruturado (PEAD), com uma extensão de 9 931m e um diâmetro variável entre 1800 mm e 900 mm, 

permitirá assegurar a adução de água para rega da área agrícola do vale do Pranto com água proveniente 

diretamente do Canal Condutor a partir da captação na Tomada de água T25, situada nas imediações do Bloco 

de Moinho do Almoxarife, no concelho de Montemor-o-Velho. Desenvolve-se maioritariamente ao longo da 

margem direita do rio Pranto e estabelece a ligação entre o Canal do Mondego e as regadeiras do Campo do 

Conde e do Campo do Seminário, as quais ligam o adutor às tomadas de água que abastecem os canteiros. 

O Distribuidor do Marnoto, localizado no Campo do Conde, com uma extensão de 873 m e um diâmetro DN 

1200, tem origem no adutor direito do Pranto e apresenta um traçado paralelo à Estrada Municipal 622 (EM 

622), que liga as povoações de Pedrogão do Pranto e Sobral, encontrando-se implantado na berma sul da 

referida estrada. Atravessa o rio do Pranto ao km ao km 0+810. 

 

Bloco do Campo do Conde  

Está prevista uma restruturação fundiária (emparcelamento) que permitirá passar dos 1.195 prédios 

existentes para 251 lotes a atribuir a 240 proprietários. Os prédios terão áreas maiores, uma configuração 

regular, sendo os traçados das redes de rega secundária, drenagem e rede viária projetadas, ajustados ao 

novo desenho fundiário. Está ainda prevista a realização de ações de preparação, regularização e nivelamento 

dos terrenos, para uma uniformização de cotas e melhoramento das condições de distribuição da água. 

Haverá eliminação de marachas, caminhos velhos, valas desativadas, aterro de depressões e melhoramento 
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da estrutura do solo em alguns locais. Será também necessário proceder à desmatação de corredores 

ripícolas, em geral pouco densos, embora com arvoredo de algum porte, canas (Arundo donax) e caniços 

(Phragmites australis), surgindo em particular ao longo das valas (vala Real e vala da Galegoa), alinhamento 

arbóreos e/ou arbustivos ou herbáceos ao longo das vias de comunicação e, ainda, sem grande expressão, na 

forma de sebes de compartimentação de parcelas, com volumes baixos, e de vegetação ruderal, em parcelas 

incultas e nas margens dos caminhos, numa área de 23ha. 

A Rede de Rega Secundária a instalar no campo do Conde é constituída por 11 regadeiras que irão derivar do 

Adutor Direito do Pranto. As regadeiras, constituídas por tubagem enterrada, numa extensão total de 9,63 

km, funcionarão com escoamento em baixa pressão e ligarão o adutor às tomadas de água que servirão as 

131 unidades terciárias de rega. 

A rede viária a implantar será constituída por 28 caminhos com uma extensão total de 18 km, em macadame, 

ou equivalente, que permitirão a circulação no interior do bloco e a sua ligação à rede de estradas municipais 

e nacionais envolventes. 

Está prevista a execução de três caminhos principais de acesso com uma extensão de cerca de 5 km, que 

estabelecerão a ligação do campo à rede viária local e que permitirão o escoamento e a distribuição do tráfego 

rural pela malha secundária de caminhos. Estes terão um perfil transversal constituído por uma plataforma 

de 5 m de largura e uma faixa de rodagem de 4 m. 

Os 25 caminhos secundários terão uma extensão total de cerca de 13,6 km e um perfil transversal constituído 

por uma plataforma de 4 m e faixa de rodagem com 3 m. 

A rede de drenagem superficial projetada para o interior do perímetro de rega é constituída por um sistema 

valas a céu aberto com um traçado diferente do atual, sendo necessário proceder à abertura de novas valas 

e à desativação (enchimento) de outras. 

Esta rede inclui: 

 um sistema de drenagem das águas exteriores ao perímetro, com uma extensão 4.871 m, cuja vala 

principal  é a vala da Galegoa, para a qual derivam os caudais provenientes das outras valas exteriores 

ao perímetro, sendo as mais importantes a vala V5 e a vala do Monte. 

 um Sistema das águas interiores ao perímetro, com cerca de 20.284 m, composto pela vala Real, que 

funciona como o eixo principal, para o qual todas as outras valas interiores, direta ou indiretamente, 

descarregam os caudais. Deste sistema fazem parte todas as valas que drenam os caudais resultantes 

da contribuição das bacias hidrográficas dentro da área agrícola, e ainda a vala do Seminário, que 

transporta a água proveniente do Campo de Seminário, e as valas das Encostas.   

A estrutura verde constituída por estratos arbóreo-arbustivos será implantada nas margens das valas Real 

e da Galegoa, nas áreas marginais às pateiras e ao longo da EM 622. Foram Foram selecionadas, 

preferencialmente, espécies associadas a zonas húmidas, designadamente,: Alnus glutinosa (amieiro), 

Fraxinus angustifolia (freixo), Populus nigra (choupo negro), Salix alba (salgueiro branco), Salix atrocinerea 

(salgueiro preto), Tamarix africana (tamargueira), Lonicera periclymenum (madressilva), Iris pseudacorus (lírio 

dos pântanos), Typha latifolia (tabúa) e Scirpus lacustris (bunho). 

As pateiras do Bicanho  (3,9 ha) e de Porto Godinho (1,9 ha) têm como objetivo principal recriar um habitat 

atrativo para a avifauna, devendo os trabalhos ter inicio logo as operações de desmatação, atendendo a que, 

os volumes escavados para a sua execução, irão ser utilizados nas plataformas para nivelamento das parcelas. 

Está prevista a construção de estruturas que permitam a entrada, circulação/renovação e a saída da água das 

pateiras. 

Foram também caracterizados sumariamente os projetos complementares: 
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Construção de uma ensecadeira no rio Pranto, imediatamente a jusante das comportas da Maria da Mata, 

por forma a permitir gerir o nível da água no rio durante a fase de execução da obra. A referida ensecadeira 

permitirá, por um lado, reduzir o nível da água no rio a montante e a execução das obras previstas e, por 

outro, manter o nível de água a jusante necessário para as operações agrícolas dos campos cultivados. Na 

fase de exploração a ensecadeira, equipada com 3 comportas, permitirá fazer a gestão dos níveis de água no 

rio Pranto.  

Serão construídos dois açudes insufláveis: um açude no rio Pranto (açude do Casal da Rôla) e outro açude na 

ribeira de Seiça (açude do Casenho), de modo a garantir o abastecimento de água, respetivamente, ao Campo 

do Porto de Ferro e ao Campo da Calçada. 

 O açude do Casal da Rola, com capacidade para derivar cerca de 150 l/s, será construído no rio Pranto, 

junto à Ponte do Casal da Rola (EN342), no local onde é habitualmente construído o açude temporário 

que permite beneficiar o campo de Porto de Ferro.   

 O açude do Casenho, com capacidade para derivar cerca de 200 l/s, será construído na ribeira de 

Seiça, junto da ponte na estrada municipal.   

O Circuito hidráulico da Quinta do Seminário, que será constituído por uma regadeira, com diâmetros 

nominais entre os 900 mm e os 500 mm, a construir na derivação terminal do Adutor, tendo em vista a 

beneficiação das manchas de solos da Quinta do Seminário e do Campo do Porto de Ferro. A regadeira será 

constituída por 14 tomadas de água para rega e ficará com uma derivação terminal preparada para aduzir 

água ao Campo do Porto de Ferro. Não integrada nesta empreitada, mas necessária para conduzir a água ao 

Campo de Porto Ferro, será construída uma estação elevatória na extremidade de jusante do Campo do 

Seminário.  

Prevê-se que a execução dos projetos se estenda por 3 anos. 

 

Da avaliação efetuada resultaram as seguintes conclusões: 

No que se refere ao Enquadramento do Projeto: 

O enquadramento aprofundado do projeto no âmbito do Plano de Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do 

Pranto não foi inteiramente conseguido no EIA apresentado. Este enquadramento permitiria compreender 

melhor o atual funcionamento do sistema de rega a interligação dos diferentes componentes hidráulicos em 

funcionamento ou previstos, a interdependência das diversas utilizações (agricultura, aquiculturas e salinas) 

e articulação com futuros projetos. Para conseguir uma perspetiva integral do aproveitamento foi assim 

necessário recorrer também a outras fontes de informação. 

No que se refere ao Projeto  

Em sede de avaliação de impacte ambiental apenas foram avaliadas as seguintes componentes da 

empreitada: o Adutor Direito do Pranto, o Distribuidor do Marnoto e o Emparcelamento do Campo do Conde 

com as respetivas redes de rega, drenagem e viária, tendo ficado excluídos os restantes projetos, 

considerados como complementares: a Ensecadeira no Rio Pranto, os Açudes do Casenho e do Casal da Rola 

e o Circuito Hidráulico do Campo do Seminário.  

Atendendo a que todos os projetos concorrem para o mesmo objetivo de beneficiação do regadio do Vale do 

Pranto, sendo interdependentes, teria sido pertinente a sua avaliação conjunta. Evidenciam-se orientações 

da Comissão Europeia8, que  preveem a necessidade de proceder a uma avaliação global dos projetos 

                                                      

8 “Interpretation line as regards the appplication of Diretive 85/337/EEC to associated/ancillary works” 
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integrando todas as componentes e/ou projetos associados ou complementares, quer estes estejam sujeitos 

a procedimento de AIA, por atingirem os limiares ou cumprirem os critérios de sujeição obrigatória, ou não. 

Sobre os projetos complementares e, ainda que não tenha sido efetuada a sua avaliação neste procedimento 

de AIA importa ter em conta os seguintes aspetos: 

 Os açudes insufláveis de Casal da Rola e de Casenho, cuja execução será efetuada no âmbito da 

empreitada dos “Projetos de Execução do Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do 

Emparcelamento do Campo do Conde”, constituem utilizações dos recursos hídricos (captação de 

água para rega e a ocupação do domínio público hídrico pelas infraestruturas de captação, adução e 

distribuição de água) já tituladas pela APA, I.P./ARH Centro, através da 1.ª Adenda ao Contrato de 

Concessão Relativo à Utilização dos Recursos Hídricos para captação de Águas Superficiais destinadas 

à Rega a partir do Aproveitamento Hidráulico do Rio Mondego - Contrato de Concessão N.º 

1/Agric/Sup/ Rh4/2012 - Características técnicas das captações para rega projetadas para o regadio 

dos vales secundários do Pranto, Arunca e Foja”), celebrado, entre a APA, I.P/ARH Centro e a Direção-

Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em 9 de novembro de 2017. 

Não obstante existem incongruências entre os valores de captação previstos no Título e apresentados 

no presente EIA pelo que, importa realçar que, não poderá ocorrer a captação de um volume de água 

superior ao previsto no respetivo TURH, sem a prévia autorização da APA, I.P/ARHC e consequente 

alteração do mesmo, o que deverá ser devidamente avaliado nessa sede.  

 Relativamente ao Circuito hidráulico da Quinta do Seminário, atendendo que o referido campo é 

limitado a oeste pelo rio Pranto e a norte pelo ribeiro de Queitide, eventuais intervenções em área 

do domínio hídrico carecem também da prévia obtenção de Título de Utilização dos Recursos hídricos. 

 No que se refere à Ensecadeira a realizar no rio Panto, a jusante das portas de Maria da Mata caso se 

pretenda executar esta infraestrutura hidráulica, torna-se necessário apresentar à Autoridade de AIA, 

para parecer, o respetivo projeto, acompanhado de um documento onde se identifique e avalie os 

potenciais impactes associados à fase de construção e de exploração e, se necessário, as 

correspondentes medidas de minimização, bem como a aplicação do procedimento previsto no n.º 7 

do artigo 4º (4(7)) da DQA, transposto para a Lei da Água (nº5 do artigo 51º) à referida ação. A 

execução da referida infraestrutura hidráulica encontra-se ainda sujeita à obtenção de Título de 

Utilização dos Recursos Hídricos.  

No que respeita ao EIA para além das debilidades já referidas importa mencionar a existência de  informação 

desatualização, outra carecendo de complemento ou apresentando incongruências. 

No que se refere aos impactes associados à execução do Adutor Direito do Rio Pranto, distribuidor do 

Marnoto e Emparcelamento e infraestruturação de rega, drenagem e viária do Campo do Conde identificam-

se seguidamente os mais significativos. 

Na fase de obra os impactes negativos decorrem: 

 do impedimento temporário de desenvolver práticas agrícola durante a execução da obra. Encontra-

se, no entanto, prevista, na candidatura apresentada ao Programa de Desenvolvimento Rural 

(PDR2020), uma verba para os ressarcir. 

 da realização de operações de desmatação, terraplanagens, abertura de valas, transporte de 

materiais e terras, instalação de tubagem, potenciarão a circulação de veículos e máquinas afetas à 

                                                      
https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf
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obra com a consequente emissão de ruído e de CO, NOx e COV. Estas ações serão no entanto, 

temporárias. 

 da transposição do rio Pranto em três locais recorrendo a ensecadeiras; 

 da transposição de vias rodoviárias e ferrovias; 

 da afetação dos sistemas ecológicos pelas intervenções a realizar na obra, desmatação, interrupção 

“secagem” temporária do rio Pranto prevista para a execução dos 3 atravessamentos e pela 
modificação da paisagem agrícola do Campo do Conde. 

 dos impactes negativos diretos nas ocorrências patrimoniais n.º 3, Ponte da Pedra, vestígios 

arqueológicos diversos, e n.º 6, Amieira, conjunto edificado e na Vala Real 1 e respetiva comporta. 

 da criação de uma nova  matriz cultural e visual irreversível de muito menor valor cénico, tendo em 

consideração a atual, no que se refere ao Campo do Conde. 

Os Impactes positivos são gerados pela criação de emprego e acréscimo de serviços prestados. De acordo 

com a informação prestada, poderão estar em obra, em média, cerca de 60 técnicos das diversas 

especialidades, que farão uso dos serviços locais nomeadamente de restauração, alojamento e equipamentos 

socioculturais.  

Na Fase de Exploração a implementação do projeto de execução em análise irá promover:  

 O ordenamento da gestão hídrica do Baixo Pranto até às comportas da Maria da Mata. 

 A melhoria da eficiência de transporte, distribuição e utilização da água destinada à rega da cultura 

do arroz;  

 A introdução de medição auditável do consumo de água, como contributo para a orientação de uma 

exploração responsável e sustentada do recurso água, na agricultura de regadio da zona;  

  O ordenamento dos acessos de ligação entre as povoações e a rede viária agrícola;  

  O ordenamento jurídico da propriedade, com a concretização do cadastro e da regularização da 

titularidade quer no âmbito de registo em conservatória, quer no âmbito de registo em matriz predial 

rústica dos prédios;  

  A criação de condições económicas e sustentáveis do exercício da atividade agrícola de forma a 

promover a fixação das populações das aldeias rurais envolventes. 

Salienta-se ainda o facto do “arroz Carolino” estar incluído na lista da Comissão Europeia dos produtos com 

Indicação Geográfica Protegida. 

O principal impacte negativo advém da utilização de fertilizantes e de pesticidas (herbicidas, inseticidas e 

fungicidas), particularmente quando praticada de forma intensiva, que conjugada com a rega, contribuem 

para o enriquecimento das águas em nutrientes e poluentes, constituindo uma das potenciais fontes de 

poluição difusa da qualidade da água superficial e subterrânea e do solo. A sua significância encontra-se 

dependente, nomeadamente, das características dos produtos utilizados (mobilidade no solo, persistência, 

toxicidade, etc.), quantidade aplicadas e das condições e técnicas de aplicação.   

Segundo o EIA, encontra-se em curso o Projeto AGRO nº 103, que tem como objetivos designadamente, a 

melhoria das técnicas de produção de arroz com redução de impactes ambientais no Baixo Mondego e Vale 

do Tejo,  avaliar a importância do setor orizícola na contaminação das águas superficiais e subterrâneas com 

pesticidas e nitratos; selecionar e divulgar cultivares de arroz com caraterísticas para a obtenção de produtos 

de qualidade; monitorar, em diferentes condições ecológicas e de condução da cultura no Vale do Mondego, 

os riscos de ataques de Pyricularia grisea e Sclerotium oryzae. 

Tendo em conta os impactes referidos foram propostas medidas de minimização e potenciação de impactes, 

bem como programas de monitorização. 

No que se refere aos impactes cumulativos: 

Salienta-se ainda que, a par do projeto em avaliação, encontram-se também em desenvolvimento outros 

projetos que concorrem para a gestão hídrica do Baixo Pranto, nomeadamente, o Projeto de Regularização 
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Fluvial do Rio Pranto da responsabilidade da APA. As intervenções a realizar para controlo de cheias e 

potenciação da drenagem dos campos previstas neste último projeto, terão lugar entre a Borda do Rio 

(Pombal) até às comportas da Quinta do Canal (Figueira da Foz), abrangendo assim, a área onde se localiza 

o projeto do adutor, do distribuidor e o emparcelamento em avaliação. 

No âmbito do presente procedimento foi aferida a compatibilidade entre ambos os projetos. Na sequência 

da articulação efetuada estão já definidos os aspetos a ter em consideração, salientando-se, por exemplo, 

não serem já necessários vários açudes que estavam previstos no projeto de Regularização, com a introdução 

do Adutor e que é um fator positivo dado não provocar perturbações no continuum fluvial, o aproveitamento 

em parte do coroamento dos diques para a instalação dos caminhos de circulação de manutenção e agrícola, 

a definição do caminho adjacente, dos diques e valas de drenagem, entre outros. De destacar também que o 

Emparcelamento não se sobrepõe fisicamente à obra de Regularização do rio, bem como ao Adutor, que só 

interseta o Pranto em três pontos, passando no entanto sob o leito deste, muito provavelmente por método 

de cravação subterrânea, não sendo assim sequer interagir durante a execução da obra com os diques e leito 

do Pranto. 

Face ao exposto, não se perspetivam conflitos entre as duas intervenções. 

No que se refere à compatibilidade do projeto com os instrumentos de Gestão Territorial salientam-se os 

seguintes aspetos: 

A pretensão não viola as disposições constantes dos regulamentos dos Planos Diretores Municipais da 

Figueira da Foz, de Montemor-o-Velho e de Soure. Não obstante, de acordo com o n.º 2 do artigo 52.º do 

regulamento do PDM da Figueira da Foz e de acordo com o no n.º 2 do artigo 17.º do regulamento do PDM 

de Montemor-o-Velho, "Os Espaços Agrícolas de Produção 1 estão sujeitos ao Regime Jurídico das Obras de 

Aproveitamento Hidroagrícola (RJOAH) e legislação complementar, sendo que qualquer intervenção nestas 

áreas carece do parecer vinculativo da entidade da administração central com tutela", no caso concreto a 

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

Assim, as intervenções abrangem solos da Reserva Agrícola Nacional, pelo que deverá ser obtida a pronúncia 

da entidade competente nesta matéria, a Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro (ERRANC) 

No que se refere às demais servidões administrativas, a zona de intervenção é abrangida por outras 

condicionantes/servidões administrativas, nomeadamente: 

 Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego, devendo para o efeito, ser obtida a pronúncia da 

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; 

Redes Rodoviária Nacional e Ferroviária, devendo ser obtida a pronúncia da entidade competente 

nesta matéria, a Infraestruturas de Portugal, SA. 

 Infraestruturas de Energia Elétrica, devendo ser obtida a pronúncia da EDP-Distribuição, no caso de 

redes de distribuição, ou da Rede Elétrica Nacional, SA no caso da Rede Nacional de Transporte. 

 Domínio Público Hídrico e Reserva Ecológica Nacional. 

Relativamente à pronúncia de entidades externas: 

Foram recebidos os pareceres emitidos pelos Municípios de Montemor-o-Velho e Soure, Direção Regional da 

Agriculturas e Pescas do Centro, Direção-Geral de Energia e Geologia e Instituto de Conservação da Natureza 

e das Florestas.   

As posições expressas por estas entidades foram genericamente favoráveis ao projeto, embora imponham 

algumas condições à sua execução: 

 excluir as áreas abrangidas do Campo do Conde abrangidas pelas zonas de Proteção Imediata e 

Intermédia do perímetro de proteção da exploração da água mineral natural n.º HM -75 denominada 

"Termas do Bicanho"; 
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  não concretização dos projetos da Pateira do Bicanho e de Porto Godinho 

 e o cumprimento de um conjunto de condições e medidas de minimização a implementar. 

Os municípios consultados salientam a necessidade de cumprir diversas Restrições e servidões de Utilidade 

pública e outras, designadamente, Requerer autorização prévia: 

 à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro para o arranque e corte de povoamentos de 

oliveira. 

 À Entidade Regional da Reserva Agrícola do Centro para execução do projeto nas áreas de RAN. 

A Câmara Municipal de Soure evidenciou o facto das alterações do traçado do caminho onde atualmente se 

faz a delimitação territorial entre as freguesias de Samuel e Vinha da Rainha, implicar a necessidade redefinir 

os respetivos limites administrativos. 

No que se refere ao procedimento de Participação pública: 

Dos resultados da Consulta Pública apenas há a salientar a existência de um empreendimento turístico (Palace 

Hotel e Spa das Termas do Bicanho, de 4 estrelas, com 272 camas/utentes), no concelho de Soure, localizado 

na contiguidade do limite do Campo do Conde. Salienta-se a necessidade de implementar medidas de 

minimização sobre as atividades mais suscetíveis de afetar a saúde pública e a qualidade paisagística da zona. 

 

Após análise do projeto e da informação disponibilizada no EIA, as entidades representadas na Comissão de 

Avaliação, pronunciaram-se, no âmbito dos respetivos fatores ambientais, favoravelmente à execução do 

projeto, exceto no que se refere aos Sistemas ecológicos. Na apreciação efetuada sobre o mesmo evidenciou-

se ser a informação disponibilizada, relativa à caracterização da situação de referência, assim como, a 

informação de identificação e avaliação de impactes insuficiente e desadequada, não permitindo uma 

avaliação integral do Fator ambiental Biodiversidade.  

Pese embora, este seja um fator relevante no EIA, atendendo às fortes alterações que irão decorrer da 

realização do projeto e às características naturais e ecológicas do Vale Pranto quer no contexto de todo o 

Baixo Mondego, quer na sua relação com a zona estuarina do Mondego na Figueira da Foz, entendeu a CA, 

ponderados os impactes positivos e negativos associados à execução do projeto e atendendo à pronúncia 

favorável emitida pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, em reunião realizada no dia 2 

de março de 2021, propor a emissão de parecer favorável ao projeto, impondo condicionantes, medidas de 

minimização e planos de monitorização que visam colmatar as deficiências identificadas neste descritor. 

Considera-se que o conjunto de condicionantes (elementos a apresentar, medidas e planos de monitorização 

a adotar) detalhadas no capítulo 10 do presente parecer, poderá contribuir para a minimização e 

compensação dos principais impactes negativos identificados. Admite-se ainda que os impactes residuais (isto 

é, que subsistirão na fase de exploração) não serão de molde a inviabilizar o projeto. Importa ainda referir 

que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do projeto e face à 

importância do mesmo no contexto local e regional, considera-se ser de aceitar esses impactes residuais. 

Face ao exposto, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto do “Modernização do Regadio 

Precário do Pranto I Projetos de Execução do Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do 

Emparcelamento do Campo do Conde”, condicionado ao cumprimento das disposições que se indicam no 

capítulo seguinte. 

Atendendo a que toda a intervenção do Baixo Mondego tem por base um Plano, no domínio da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, com cariz estratégico para a região e para o País, deve prever-se a realização de um 

procedimento de Avaliação Ambiental Estratégica, que enquadre as intervenções subsequentes pretendidas, 

cumprindo assim o disposto no Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, alterado pelo Decreto-lei n.º 

58/2011, de 4 de maio 
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10. CONDIÇÕES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

CONDICIONANTES 

Projeto  

Adutor Direito do Pranto e Distribuidor do Marnoto 

1. Utilizar o método de cravação subterrânea para os atravessamentos do rio Pranto, quer pelo Adutor, quer 

pelo Distribuidor do Marnoto, por forma a não interagir com as margens e do leito do rio durante a 

execução dos referidos trabalhos. 

Emparcelamento do Bloco do Campo do Conde  

2. Na zona em que o mesmo interfere com as zonas de proteção imediata e intermédia da Captação de Água 

Mineral do Furo das Termas do Bicanho 

i. anular a Massa M01; 

ii. reajustar a Massa M02 de modo a excluir todo o território que abrange as zonas de Proteção 

Imediata e Intermédia (coincidindo esta última com a Área de Concessão).  

3. Excluir do projeto as Pateiras do Bicanho” e de Porto Godinho”, uma vez que a presença destas estruturas 

junto às áreas de cultivo de arroz não contribui para a gestão do habitat das espécies da fauna, porque 

promovem a presença de algumas espécies de aves nas proximidades daqueles locais, potenciando o 

conflito entre a ecologia das espécies e a gestão das áreas de arrozal. 

Outras condicionantes: 

4. Interditar entre 15 de março e 15 de julho o corte de vegetação nas valas, linhas de água, taludes de 

estradas e caminhos fora do período de, que corresponde ao período de maior frequência de episódio 

de reprodução das espécies da flora e da fauna. 

5. Obter previamente os títulos de utilização dos recursos hídricos relativos a todas as intervenções 

localizadas em área do domínio hídrico, conforme disposto no DL 226-A/2007, de 31 de maio, na sua atual 

redação, devendo, nessa sede, ser demonstrado que as seções de vazão das linhas de água a 

intervencionar asseguram o escoamento dos caudais de ponta afluentes, e que se encontra garantida a 

renovação da água no interior das lagoas, nomeadamente em situações de reduzido caudal na rede de 

drenagem natural (vala da Galegoa e Valas de Encosta). 

6. Obter pronúncia da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Centro para todas as atividades a 

desenvolver em solos integrados na Reserva Agrícola Nacional. 

7. Obter autorização prévia da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro para o arranque e corte 

de povoamentos de oliveira. 

8. Garantir a necessária compatibilização e articulação das ações do projeto em apreço com o “Projeto de 
Regularização do Rio Pranto”, com incidência no local e previsto no âmbito das medidas do Plano de 
Gestão de Riscos de Inundação do Vouga, Mondego e Lis (PGRH RH4, 2016-2021). 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

 
Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 
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Previamente ao início da obra  

1. Apresentar à Autoridade de AIA, para parecer, as localizações a definir para os estaleiros de apoio à 

obra, conjuntamente com Plano de Origem de Água e Efluentes previsto no documento intitulado 

“Gestão Ambiental da Obra”, apresentado em Anexo ao EIA. Deve ser efetuada uma escolha criteriosa 

da localização de estaleiros, preferencialmente em zona plana e bem drenada e que respeite, entre 

outras as seguintes condições: 

i. Evitar o Domínio Público Hídrico e os perímetros de proteção associados às captações de água 
existentes na área de intervenção; 

I. Evitar a localização do estaleiro em áreas que impliquem a destruição da vegetação ripícola 

arbórea e da vegetação ripícola herbácea, nomeadamente junto às margens do Pranto, 

designadamente: Caniçais, por serem locais de abrigo e/ou reprodução de espécies com 

estatuto e das formações arbóreas (Salix atrocinerea, Quercus robur, Quercus suber, Alnus 

glutinosa, Pistacia lentiscus, Cistus salviifolius, Phragmites australis, Quercus faginea); 

II. Evitar a localização do estaleiro junto às áreas urbanas, nomeadamente, das povoações de 

Moinho do Almoxarife, Azenha, Amieira, Azenha de Pedrogão, Porto Godinho, Porto Godinho 

D’Além, Alqueidão, Calvete / Arneiros, Atouguia, Bicanho e Vinha da Rainha); 

III. Assegurar o maior afastamento possível do local de instalação do(s) estaleiro(s) do Palace 

Hotel e Spa das Termas do Bicanho; 

IV. Evitar a localização do estaleiro nas proximidades dos principais elementos patrimoniais 

identificados: Quinta do Seminário, Ponte Ferroviária de Lares, Forno de Cal da Bela Vista, 

Estação da Amieira, Amieira, Termas da Amieira, a Casa na Amieira, Galegoa 1, e Ponte da 

Quinta do Seminário. 

2. Efetuar e apresentar um estudo histórico-arquivístico que aprofunde o conhecimento sobre a Vala Real 

que atravessa o Campo do Conde e respetiva comporta. Deverá ser produzida uma memória descritiva, 

fotográfica e histórica com base nesta investigação. 

Até ao início da obra: 

3. Apresentar um plano de recuperação para as áreas onde estava prevista a execução das pateiras. 

4. Realizar e apresentar um levantamento da ictiofauna do local, previamente à intervenção, assegurado 

por especialistas e integrado nas intervenções sobre as populações de peixes que têm vindo a ser 

realizadas no Baixo Mondego. 

5. Memória descritiva da Vala Real 1 (n.º 35), da Vala Real 2 (n.º 36), da Vala da Galegoa 1 (n.º 37) e Vala 

da Galegoa 2 (n.º 38), contemplando ainda uma nova prospeção arqueológica em período de estiagem 

e com a vala drenada. A memória descritiva deve contemplar uma descrição das características morfo-

funcionais, da cronologia, um estudo histórico/arquivístico, indicação do estado de conservação e o seu 

enquadramento cénico/paisagístico, bem como proceder a um registo gráfico através de um 

levantamento topo-hidrográfico, fotografia e elaboração de eventuais alçados com vista a aprofundar o 

seu conhecimento. 

6. Apresentação do Projeto de Execução Final da Estrutura Verde (PEV) com base no apresentado nas 

peças de Projeto anexas ao EIA, de acordo com as seguintes orientações: 

i. Deve constituir-se como um Projeto de Execução com todas as peças desenhadas devidas (a 

escala adequada) assim como com a Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Programa de 

Manutenção, Mapa de Quantidades e Plano de Gestão da Estrutura Verde. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3354 

 

 
Modernização do Regadio Precário do Pranto I - Projetos de Execução do Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do 
Emparcelamento do Campo do Conde 

98 

ii. Deve ser elaborado, preferencialmente, por especialistas em Paisagem, em Engenharia 

Natural e por biólogos. O acompanhamento da sua implementação deve também ser 

efetuado, preferencialmente, pelos referidos técnicos. 

iii. Devem ser preservados e incorporados todos os elementos arbóreos existentes, 

nomeadamente ao longo da M621 E M622, Vala Real e Vala da Galegoa, que se revelem em 

boas condições fitossanitárias. Neste âmbito deve ser realizado o levantamento 

georeferenciado dos diversos exemplares existentes, incluindo os propostos a abater, que 

devem ser diferenciados dos demais, e realizada a sua caracterização em termos de: espécie; 

dap/pap; porte; idade; estado fitossanitário e outros parâmetros que possam ser 

considerados pertinentes. Este levantamento deve constituir-se como adenda/anexo ao PEV. 

iv. No âmbito da vegetação a abater deve ser contemplado o seu transplante e a que vier a ser 

abatida deve ser compensada com igual número de exemplares das mesmas espécies. 

v. As espécies a usar devem ser exclusivamente autóctones ou naturalizadas na região, devendo 

ser definido o número de cada uma assim como as suas dimensões – altura, dap/pap. 

vi. Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deve ser acompanhado 

de certificados de origem e deve apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem 

conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa. A 

sua origem deve ser local. 

vii. Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, a 

necessidade de assegurar um controlo exigente quanto à origem das espécies vegetais a usar, 

com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim como em relação à Trioza erytreae, 

no que se refere à, eventual, proposta de citrinos, devendo ser, inclusive, considerada a 

introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares em causa ou 

em alternativa não considerar na proposta as espécies vegetais afetadas. 

viii. Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas 

- no que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por outro, à herbivoria, 

nos locais a recuperar e mais sensíveis e de maior qualidade visual, de forma a permitir a 

recuperação e a instalação da vegetação natural, semeada e plantada. 

ix. Para os locais com erosão e/ou afetação de margens a proposta para a sua solução deve 

considerar técnicas de Engenharia Biofísica ou Natural, que devem considerar 

cumulativamente materiais inertes, madeira e vegetação autóctone.  

x. Deve incluir uma proposta de faseamento das intervenções hierarquizadas no curto, médio e 

longo prazo assim como a sua caracterização. 

7. Apresentar um plano de identificação, irradicação e controlo de espécies exóticas infestantes (aquáticas 

e terrestres), que incida sobre as fases de preparação, execução e exploração do projeto. 

8. Apresentação de um Plano de Gestão e Controle de Espécies Exóticas e Invasoras (PGCEEI). 

i. Cartografia mais precisa e atualizada à data próximo do início da obra com a localização das 

manchas de espécies vegetais exóticas invasoras. Neste âmbito, deverá proceder-se à 

identificação e localização das manchas, ou núcleos, afetados por espécies vegetais exóticas 

invasoras, de forma a poderem ser cartografadas e incluídas no planeamento da 

desarborização/desmatação de forma a estas áreas terem um tratamento diferenciado e 

adequado por parte do Empreiteiro. A mesma visa também ser utilizada durante a Fase de 

Exploração.  
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ii. Definição cartográfica de uma Área para a sua implementação tendo em consideração toa a 

área proposta intervencionar pelo Projeto e áreas complementares que possam ser usadas 

no âmbito do seu desenvolvimento. 

iii. Exposição das metodologias de controlo adequadas a cada espécie em presença que venha a 

ser identificada. 

iv. Definição das ações a implementar na eliminação do material vegetal. 

v. Programa de Monitorização/Manutenção para a Fase de Exploração. 

 

Até seis meses antes da data prevista para o termo da obra 

9. Apresentar Proposta de Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) antes do término da 

obra de modo a poder ser realizada a sua avaliação e poder ser implementado em tempo devido, uma 

vez aprovado. A proposta de Plano deve seguir, na sua elaboração, as seguintes orientações: 

i. Deve ser apresentado como documento autónomo. 

ii. Cartografia com a delimitação gráfica de todas as áreas intervencionadas – acessos a 

desativar, plataformas de trabalho, estaleiro, áreas de apoio e, eventuais, outras. 

iii. Para cada área afetada deve ser estabelecido o tipo ou conjunto de ações – remoção de 

todos os materiais em profundidade das camadas dos pavimentos, limpeza de todos os 

resíduos de obra e alóctones, remobilização, descompactação, despedrega, 

regularização/modelação do terreno de forma tão naturalizada quanto possível e o seu 

revestimento com as terras vivas/vegetais, etc. - a realizar em função da utilização que cada 

uma teve. 

iv. Definição da camada a espalhar de forma a acomodar todo o volume das terras 

vivas/vegetais provenientes da decapagem com clara exceção da obtida em áreas ocupadas 

com espécies.  

v. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, 

paliçadas - no que diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos, herbivoria - nos locais a 

recuperar e mais sensíveis, de forma a criar condições favoráveis à regeneração natural e 

crescimento da vegetação autóctone. 

 

Para os Projetos complementares: 

10. Apresentar à Autoridade de AIA, previamente à execução da ensecadeira, para parecer, o respetivo 

projeto, acompanhado de um documento onde se identifique e avalie os potenciais impactes associados 

à fase de construção e de exploração e, se necessário, as correspondentes medidas de minimização, bem 

como a aplicação do procedimento previsto no n.º 7 do artigo 4º (4(7)) da DQA, transposto para a Lei da 

Água (nº5 do artigo 51º) à referida ação. A execução da referida infraestrutura hidráulica encontra-se 

ainda sujeita à obtenção de Título de Utilização dos Recursos Hídricos.  

11. Apresentar os projetos e/ou as opções que permitam a transposição dos açudes do Casal da Rola, do 

Casenho e a “ensecadeira a construir no rio Pranto”.  

12. Alteração do Título de Utilização dos Recursos Hídricos relativo aos açudes do Casal da Rola e do Casenho, 

em conformidade com os caudais previstos derivar. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
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Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à execução da obra e à fase de execução da obra 

devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, o qual deve integrar o caderno 

de encargos da empreitada. A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e término das 

fases de construção e de exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a 

possibilitar o desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação. 

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser realizadas 

auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em consideração o 

documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no portal 
da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser 

remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo 

verificador. 

 

Medidas Prévias à Execução da obra 

  

1. Disponibilizar a todos os empreiteiros e subempreiteiros a Planta Síntese de Condicionantes incluindo:  

i. a totalidade das ocorrências identificadas; nesta deverá ser interdita, em locais a menos de 

25 m das ocorrências patrimoniais, a instalação de estaleiros, novos acessos à obra e áreas 

de empréstimo e de depósito de inertes;  

ii. os perímetros de proteção às captações de água para abastecimento público publicados 

através da Portaria n.º 54/2013, de 7 de fevereiro, e as Zonas de Proteção à Captação de Água 

Mineral do Furo das Termas do Bicanho (Furo AM – furo de água mineral natural). 

2. Efetuar uma adequada planificação dos trabalhos, conciliando os cronogramas de obra do sistema 

adutor (Adutor Direito do Pranto e Distribuidor do Marnoto) com o de regularização e nivelamento do 

Bloco do Campo do Conde, tendo em vista o reaproveitamento dos materiais sobrantes provenientes 

da escavação sempre que reúna qualidade para o efeito, promovendo uma compensação de volumes 

conforme previsto nos projetos. 

3. Definir atempadamente os percursos afetos à obra, por forma a limitar a degradação e 

congestionamento da rede viária de acesso ao bloco do Campo do Conde, procedendo, sempre que 

necessário à identificação e sinalização de percursos alternativos. Evitar sempre que possível, que os 

mesmos efetuem passagem pelo interior dos aglomerados populacionais, designadamente, junto a 

estabelecimentos sensíveis, como escolas, Unidades de Saúde e Estruturas Residenciais para Idosos. 

4. Em todas as áreas sujeitas a intervenção, e antes do início de qualquer atividade relacionada com a 

obra, devem ser estabelecidos os limites para além do quais não deve haver lugar a qualquer 

perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais. 

Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente balizados, e não meramente 

sinalizados, antes do início da obra, devendo permanecer em todo o perímetro, durante a execução 

da mesma. 

5.  Todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus e, eventualmente 

arbustivos, se aplicável, quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser devidamente 

balizados, e não meramente sinalizados. A balizagem, enquanto medida preventiva e de proteção, 

deve ser realizada, no mínimo, na linha circular de projeção horizontal da copa, sobre o terreno, do 

exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou, no mínimo, na extensão voltada para o lado 

da intervenção.  
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6. Apresentar e discutir, por todos os intervenientes, o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, 

nomeadamente na sua vertente de Arqueologia. 

7. Em fase prévia à obra efetuar a sinalização e vedação das ocorrências que se encontram a menos de 

25m das componentes do projeto. Sinalizar os restantes elementos situados até a um limite máximo de 

50m das componentes de projeto. 

8. Identificar a localização dos seguintes elementos patrimoniais e efetuar na fase de obra cuidados 

acompanhamento dos respetivos locais: N.º 3 - Ponte da Pedra; N.º 7 - Amieira; N.º 2 - Porto da Pedra, 

N.º 10 - Ponte do Sobral; N.º 13 - Porto Godinho. 

9. Efetuar escavação mecânica de sondagens arqueológicas de diagnóstico no sítio n.º 3, Ponte da Pedra, 

vestígios diversos, ao Km 1+964 do Adutor Pranto, numa área mínima de 20 m². Caso as sondagens 

arqueológicas de diagnóstico revelem a existência de contextos arqueológicos, deverá ser realizada uma 

intervenção arqueológica em área, nas zonas afetadas diretamente pelo projeto. 

10. Efetuar para o elemento patrimonial n.º 6, Amieira, conjunto arquitetónico, ao Km 3+050 / 3+240 do 

Adutor Pranto: Limpeza geral do edificado. Registo fotográfico exaustivo. Desenho de alçado e planta (à 

escala 1:500 e com amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20). Descrição completa da 

arquitetura, técnicas e materiais de construção. Elaboração de relatório preliminar específico. 

11. Sinalizar e vedar os elementos patrimoniais inventariados no Plano Diretor Municipal de Soure: n.º 4 – 

Forno de Cal da Bela Vista; n.º 5 – Estação da Amieira; n.º 7 – Forno de Cal da Amieira; n.º 8 – Termas 

da Amieira; n.º 12 – Quinta do Seminário; n.º 15 – Termas da Azenha), devendo ser evitada a afetação 

das respetivas áreas de proteção. 

12. Sinalizar e vedar as ocorrências n.º 36, Vala Real 2, n.º 38, Vala da Galegoa 2, e n.º 39 Calvete 1, 

(comportas) de forma a que não sofram danos por movimentação de materiais ou maquinaria. 

13. Tendo em conta a relevância histórica da Vala Real, deverá ser efetuado:  

i. O acompanhamento das ações de desmatação da Vala Real seguida de prospeção do leito no 

setor que irá ser objeto de aterro. Dada a baixa profundidade e a turbidez permanente do 

caudal, esta prospeção deverá ser realizada em período de estiagem e com a vala drenada; 

ii. A comporta deve ser preservada;  

iii. Realização de levantamento topo-hidrográfico da vala após desmatação. 

14. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 

envolvidos na execução das obras, relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e 

às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos 

trabalhos 

15. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento 

de eventuais reclamações. 

 

Medidas Para a Fase de Execução da Obra 

16. Sempre que as atividades da obra se aproximem de locais habitados, o período dos trabalhos deve 
circunscrever-se estritamente ao período diurno, entre as 08-20H, de dias úteis, atendendo ao 
disposto no artigo 14.º do Regulamento Geral do Ruído, definido pelo Decreto-Lei n.º 9/2007. 

17. Considerar adequada indemnização aos agricultores pelo impedimento temporário de cultivarem as 

suas propriedades. 
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18. Garantir as distâncias mínimas a linhas de água e outras origens subterrâneas e superficiais com fins 

múltiplos (ex. zonas termais, rega, consumo humano...). 

19. Garantir a proteção das captações subterrâneas e superficiais com fins múltiplos. 

20. A realização dos trabalhos deverá ser efetuada, preferencialmente, na época do ano em que os períodos 

de pluviosidade são curtos e pouco intensos (estiagem).  

21. Assegurar as adequadas intervenções construtivas, de acordo com o estudo geológico-geotécnico. 

22. Restringir as ações de movimentação de terras à área afeta à obra. 

23. Reduzir ao estritamente necessário a área de intervenção dos trabalhos e da abertura de acessos 

provisórios, devendo o coberto vegetal ser retirado apenas em áreas sujeitas à implantação dos 

elementos definidos pelo projeto. Assegurar que os corredores de trabalho são o mais estreitos possível, 

a fim de evitar danos nos terrenos circundantes, às valas de implantação do adutor, do distribuidor, das 

redes de rega e drenagem, assim como dos acessos viários projetados. 

24. Planear a gestão da vegetação ripícola ao longo das valas e das margens do rio Pranto, evitando ao 

máximo a destruição de manchas de vegetação ripícola, como de áreas de caniçal (Phragmites australis) 

e vegetação arbórea típica da região, nomeadamente exemplares de freixo (Fraxinus angustifolia), 

amieiro (Alnus glutinosa), ulmeiros (Ulmus minor) e salgueiros (Salix atrocinerea), mantendo-se, sempre 

que possível, exemplares arbóreos e áreas de caniçal. 

25. No que respeita às intervenções a efetuar nos corredores ripícolas existentes ao longo das margens das 

linhas de água, nomeadamente ao longo da vala Real, vala da Galegoa e vala da Mata, a remoção da 

vegetação deve ser faseada e salvaguardar a estabilidade dos taludes e margens, restringindo-se às 

áreas estritamente necessárias mantendo-se, sempre que possível, os exemplares arbóreos autóctones 

e áreas de caniçal que servem de refúgio à avifauna. A criação de instabilidade nos taludes e margens 

das valas, promove o incremento do processo de assoreamento dos cursos de água, com a redução da 

respetiva seção de vazão e o aumentando dos riscos de cheias, o que se traduz num impacte negativo. 

26. Destroçar a vegetação removida e, sempre que viável, utilizá-la no controlo de erosão (cobertura do 
solo) ou na valorização agrícola (incorporação no solo). 

27. Selecionar um local para armazenamento temporário de materiais provenientes da desmatação, 

devendo o material que não é passível de reutilização no local ser transportado para destino final 

adequado.  

28. Deve ser dado destino final adequado ao material resultante da remoção da vegetação, entulhos e 

detritos.   

29. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder ao local da obra, incluindo os locais de depósito 

e de empréstimo de terras. 

30. Cobrir, após colocação da manta geotêxtil, a área do(s) estaleiro(s) por material adequado para permitir 

a circulação de veículos / máquinas afetos à obra (ex. gravilha). 

31. Decapar, previamente à implantação do(s) Estaleiro(s) de apoio à obra, toda a área afeta, armazenando-

se adequadamente a terra vegetal para posterior utilização;  

32. Revestir, imediatamente após a decapagem, toda a área do(s) estaleiro(s) por manta geotêxtil, no 

sentido de impermeabilizar toda esta área, minimizando-se assim eventuais impactes e riscos 

associados; 

33. Efetuar, previamente às movimentações de terras associadas à construção da rede primária de rega e, 

das redes de rega, viária e de drenagem do Campo do Conde, a decapagem e armazenamento, 
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devidamente acondicionado, da camada de terras escavadas e/ou excedentárias, para posterior 

utilização na cobertura de taludes, nivelamento geral do terreno e/ou recuperação destas áreas.  

34. Nas áreas a serem intervencionadas, quer na zona da abertura das valas, quer dos aterros para 

implantação das vias, bem como do(s) estaleiro(s) ou outras áreas de apoio à obra (p.e., acessos), 

decapar e armazenar separadamente a terra arável dos solos mais profundos.  

35. Remover e acondicionar provisoriamente a terra vegetal que respeita à camada superficial de terreno 

(cerca de 1 m), considerada como terra arável. 

36. A decapagem de terras vivas/vegetais deve ser realizada segundo as seguintes orientações:  

i. Segregar as terras provenientes de áreas que apresentem níveis de salinidade não adequados 

à sua utilização o âmbito da recuperação paisagística.  

ii. Segregar as terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies exóticas 

invasoras, não devendo por isso ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer circunstância. 

iii. A decapagem deve incidir na camada superficial do solo (Horizontes A e O), na sua espessura 

integral, possuidora do banco de sementes das espécies autóctones. 

iv. As terras a aproveitar para fins de recuperação e integração paisagística devem ser depositadas 

em pargas até 2m de altura; devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas 

mas assegurando que tal se realiza em áreas planas e bem drenadas; e devem ser protegidas 

contra a erosão hídrica e eólica através de uma sementeira de leguminosas e/ou da sua 

cobertura se necessário e aplicável em função do tempos de duração e das condições 

atmosféricas. As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies exóticas 

invasoras, devem ser objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento, transporte 

e eliminação.  

37. Reutilizar a terra vegetal na recuperação da área sobrejacente ao adutor, ao distribuidor e às regadeiras, 

bem como de outras áreas de apoio à obra. 

38. Na operação de nivelamento para a adaptação do terreno ao regadio e à reestruturação fundiária do 

Campo do Conde, caso o material de escavação do adutor apresente caraterísticas adequadas para 

utilização na camada arável, deve ser dada preferência a esse material relativamente a outro material 

de empréstimo. 

39. Assegurar que os depósitos temporários de materiais excedentários, a utilizar no processo de 

nivelamento do bloco do Campo do Conde e os materiais afetos à obra não se localizam perto das valas 

de drenagem e de rega, no sentido de minimizar o eventual arrastamento de solos. 

40. Durante o armazenamento temporário de terras ou outros materiais pulverulentos, deve efetuar-se a 

sua proteção com coberturas impermeáveis. 

41. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes ou recorrer a terras de empréstimo, a 

seleção dos locais a intervir deve excluir as seguintes áreas e considerar: 

i. Áreas do domínio hídrico; 

ii. Áreas inundáveis; 

iii. Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

iv. Perímetros de proteção de captações de água para abastecimento público; 

v. Áreas classificadas da Reserva Ecológica Nacional (REN) ou Reserva Agrícola Nacional 

(RAN); 
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vi. Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da 

natureza; 

vii. Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

viii. Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

ix. Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

x. Áreas de ocupação agrícola; 

xi. Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

xii. Zonas de proteção do património. 

42. Dar atenção especial à origem/proveniência, e condições de armazenamento, de todos materiais inertes 

para a construção dos acessos, ou terras de empréstimo se aplicável, não devendo ser provenientes em 

caso algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, para que as mesmas não 

alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

43. Nos trabalhos inerentes à limpeza das linhas de água, devem ser identificados e selecionados os 

materiais resultantes e, sempre que viável, os mesmos devem ser reaproveitados e colocados em 

depósito temporário ou em zona de enchimento.  

44. Assegurar que os processos construtivos se adequam às características geológicas e hidrogeológicas da 

área em estudo.  

45. Assegurar a proteção das terras e evitar o respetivo deslizamento, em períodos de elevada pluviosidade. 

46. Na execução de escavações e movimentação de terras devem ser adotadas medidas que evitem a 

contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais. 

47. Dadas as características aluvionares do solo, as escavações a realizar para implantação da tubagem 
devem ser efetuadas por troços com extensão moderada, de modo a prevenir problemas de 
instabilidade local ou global dos solos. Os referidos trabalhos devem ser realizadas durante o período 
de estiagem. 

48. A abertura das valas para enterramento das tubagens deverá ser realizada de jusante para montante 

para garantir o livre escoamento das águas por gravidade, não se devendo admitir, em caso algum, 

águas estagnadas. Todavia, caso se verifique a ocorrência de água no interior da vala, deverá proceder-

se ao controlo do nível freático mediante dispositivos que garantam o seu rebaixamento 

provisoriamente para cotas inferiores às de trabalho, por exemplo, através de bombagem a partir do 

interior das escavações. 

49. Deve ser aferida a necessidade de colocação de barreiras de contenção nas imediações das 
explorações aquícolas situadas a jusante das comportas do “Alvo” (braço sul do rio Mondego), tendo 
em vista a minimização de eventuais impactes nas referidas atividades, solução que deve ser 
previamente discutida com os respetivos aquicultores. 

50. A remoção dos sedimentos das zonas assoreadas dos leitos das linhas de água devem, sempre que 

possível, ser objeto de reutilização na consolidação das margens. 

51. Assegurar a drenagem eficaz nas escavações, visando contribuir para reduzir os fenómenos de erosão.  

52. Garantir a proteção das captações subterrâneas e superficiais com fins múltiplos. As captações previstas 

desativar na área do emparcelamento (poços) devem ser devidamente seladas, sendo recomendado a 

utilização de materiais provenientes da geologia local, com a reposição da camada de terra vegetal à 

superfície, caso aplicável. O proponente fica responsável por quaisquer acidentes que ocorram durante 

as atividades de desativação das captações em causa. Caso se trate de um poço titulado, deve ser 
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comunicado à APA, I.P./ARHC o n.º do Título de Utilização dos Recursos Hídricos, bem como a data da 

desativação do poço. 

53. Os trabalhos para realizar o “reperfilamento e recondicionamento das valas e linhas de água naturais 

existentes, exteriores ao perímetro, com a reposição/adoção de uma secção transversal e longitudinal 

que se adeque aos seus níveis de escoamento, numa extensão total de cerca de 4,87 km – rede de 

coletores (vala da Galegoa, vala V3, vala V4, vala V5 vala da Mata e vala do Monte)” deve restringir-se 

aos estritamente necessário para garantir a funcionalidade dos elementos dos órgãos de segurança do 

projeto, procurando manter as condições biofísicas que garantam o continuum fluvial. 

54. Assegurar o reforço de proteção contra a erosão nos taludes da vala Real, nomeadamente na zona do 

Distribuidor do Marnoto, onde se prevê uma inflexão acentuada do traçado da vala. O revestimento 

vegetal previsto deve garantir uma maior estabilidade dos taludes. 

55. Atendendo a que durante a fase de obra serão demolidos diques e ocupadas as margens dos cursos de 

água alvo de atravessamentos, quer pelo Adutor quer pelo Distribuidor, deverá ser efetuada a 

recuperação das margens e terrenos adjacentes afetados. 

56. As intervenções previstas nas linhas de água devem garantir a necessária secção de vazão e assegurar o 

seu normal escoamento, prevenindo a erosão dos respetivos leitos e margens. 

57. As secções de vazão dos aquedutos a implementar nas travessias das linhas de água devem assegurar a 

passagem do caudal de ponta cheia. 

58. Devem ser cumpridas as medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica previstas no artigo 

33º da Lei da Água. 

59. Interditar a descarga no meio recetor de substâncias indesejáveis ou perigosas (óleos, lubrificantes 

combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra). 

60. Implementar um sistema de drenagem de águas residuais na área dos estaleiros a ligar a um tanque de 

receção estanque, que permita o seu armazenamento temporário e posterior recolha e submissão a um 

tratamento adequado. A drenagem e tratamento de efluentes deve ser efetuada de modo a preservar 

recursos hídricos 

61. Garantir que as águas pluviais contaminadas ou potencialmente contaminadas com origem nos 

estaleiros são encaminhadas para tratamento adequado, sendo interdita a sua descarga na água ou no 

solo sem a prévia obtenção do necessário Título de Utilização dos Recursos Hídricos. 

62. Os locais de armazenagem dos resíduos não perigosos e perigosos ou de quaisquer outros resíduos 

suscetíveis de gerar efluentes contaminados pela ação da percolação das águas pluviais deverão ser 

cobertos, com zonas diferenciadas para os diferentes tipos de resíduos e armazenados em recipientes 

adequados. O pavimento deverá ser impermeabilizado e dispor de rede de drenagem independente, 

com tanque de retenção de eventuais derrames, para posterior condução a tratamento. Os locais 

deverão ser de acesso condicionado. 

63. Assegurar adequadas condições de armazenagem de combustível, óleos, lubrificantes, solventes, 

detergentes, etc., no estaleiro; a mesma deve ser efetuada em reservatório próprio para o efeito, numa 

área dedicada, devidamente impermeabilizada e dispondo de contenção secundária, para que em caso 

de derrame o mesmo seja devidamente contido e encaminhado para destino final adequado 

64. As zonas destinadas ao abastecimento e/ou trasfega de combustíveis e óleos lubrificantes, onde possam 

ocorrer derrames de hidrocarbonetos, deverão ser pavimentadas, dotadas de rede de drenagem 

independente, com sistema de retenção, para posterior condução a tratamento. 

65. Implementar um conjunto de procedimentos para prevenir e controlar a ocorrência de poluição 

acidental, nomeadamente: 
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i. Efetuar todas as operações de manutenção de máquinas e veículos em local apropriado 

para o efeito, dentro de área a ocupar pelos estaleiros da obra, em plataformas 

impermeáveis, devidamente dimensionadas e desenvolvidas para controlo de derrames 

acidentais; 

ii. os subprodutos dessas operações devem ser armazenados em recipientes de 

estanquicidade eficaz, procedendo-se depois à sua expedição para destino final aprovado, 

privilegiando-se a sua reciclagem. 

66. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo deve proceder-se à recolha do solo 

contaminado e ao seu encaminhamento para destino final adequado. 

67. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem 

ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por 

infiltração ou escoamento das águas pluviais, até poderem ser encaminhados para destino final 

adequado. 

68. Proceder à limpeza imediata das valas e/ou linhas de água, no caso de se verificar, durante a fase de 

construção, a sua obstrução parcial ou total; 

69. Recolher as águas de lavagem de betoneiras em fossa, para sedimentação dos sólidos e sua posterior 

recolha para levar a destino final adequado; 

70. Utilizar apenas óleos descofrantes específicos para o efeito e de preferência biodegradáveis. 

71. Assegurar o maior afastamento possível do local do(s) estaleiro(s), dos aglomerados urbanos, por forma 

a proteger as populações das atividades mais ruidosas provocadas pelos trabalhos nos estaleiros. 

72. Evitar a instalação de equipamentos muito ruidosos, cuja laboração esteja prevista para períodos muito 

prolongados, nas imediações de zonas com usos sensíveis, nomeadamente habitacionais. 

73. Assegurar o aviso prévio das populações, sempre que estiverem em causa atividades e/ou a utilização 

de equipamentos que produzam níveis sonoros muito elevados. 

74. Proceder ao encapsulamento dos equipamentos mais ruidosos. 

75. Assegurar que os pavimentos rodoviários a construir não são geradores de ruído. 

76. Garantir que o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado seja efetuado 

em transporte fechado ou com cobertura por lona no caso de transporte em veículo de caixa aberta. 

77. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou em 

más condições. 

78. Proceder à pavimentação provisória ou ao humedecimento das vias de circulação dentro da área de 

obra. 

79. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra. 

80. Definir a velocidade máxima de circulação dos veículos nas áreas não pavimentadas (não superior a 30 

km/h). 

81. Adotar velocidades moderadas sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável. 

82. Avaliar periodicamente a necessidade de realizar alterações nas vias de comunicação, na sinalização, ou 

nos equipamentos de regulação de tráfego. 

83. Garantir a manutenção periódica das vias de comunicação e dos equipamentos de sinalização rodoviária 

e de regulação da velocidade de tráfego. 
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84. Garantir que a maquinaria pesada circule apenas no interior da área de intervenção, ou em áreas na 

envolvência já infraestruturadas para o efeito. 

85. Garantir que a saída de veículos da zona de estaleiro e das frentes de obra para a via pública evite a sua 

afetação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. 

86. Prever medidas de prevenção e atuação em caso de situação de emergência ambiental (cheias, 

inundações, contaminação de solos ou de recursos hídricos...). 

87. Efetuar a drenagem e tratamento de efluentes deve ser efetuada de modo a preservar recursos hídricos. 

88. Encaminhar para destino adequado os resíduos decorrentes da execução das obras. 

89. Identificar todas as operações da obra que envolvam potenciais riscos de acidente e as medidas de 

segurança a adotar, incluindo a respetiva sinalização, bem como a vedação dos locais. 

90. Garantir a salvaguarda da saúde e segurança dos trabalhadores em obra. 

91. Implementar medidas de combate à erosão e degradação dos solos.  

92. Garantir o acesso para trânsito de viaturas de emergência médica; 

93. Garantir o cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo em 

consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações. 

94. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática dos locais de implantação das infraestruturas do Projeto, 

depósitos temporários e empréstimos de inertes, e acessos, que coincidam com zonas de visibilidade 

deficiente ou não prospetadas anteriormente, após desmatação e antes do avanço das operações de 

decapagem e escavação. 

95. Garantir a preservação in situ dos elementos patrimoniais: N.º 1 - Ponte Ferroviária de Lares; N.º 5 - 
Estação da Amieira; N.º 8 - Termas da Amieira; N.º 11 - Galegoa 1; N.º 12 - Quinta do Seminário; N.º 
15 - Termas da Azenha; N.º 36 - Vala Real 2 e N.º 39 - Calvete 1. 

96. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática dos locais de implantação das infraestruturas do 
projeto, depósitos temporários e empréstimos de inertes, e acessos, que coincidam com zonas de 
visibilidade deficiente ou não prospetadas anteriormente, após desmatação e antes do avanço das 
operações de decapagem e escavação. 

97. Efetuar o Acompanhamento Arqueológico integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de 

inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação do estaleiro, abertura de caminhos e 

desmatação; o acompanhamento deverá ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma 

frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

98. A equipa dos trabalhos de arqueologia deve ser previamente autorizada pela tutela do Património 
Cultural. Esta deve integrar arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e 
subaquática. Toda a equipa deve estar dimensionada de acordo com os trabalhos previstos efetuar. 

99. Para as eventuais ocorrências patrimoniais (estruturas, motas, comportas, embarcações, elementos do 

património marítimo-fluvial ou relacionado com a utilização e exploração dos recursos hídricos, entre 

outros) deve-se contemplar a proteção, sinalização, vedação permanente, registo gráfico (desenho/ 

topografia e fotografia, uma planta, alçados e levantamentos topográficos) e realizar uma memória 

descritiva (descrição de características morfo-funcionais, cronologia, estado de conservação e 

enquadramento cénico/paisagístico) de todos estes elementos que se situem a menos de 100 m da 

frente de obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto aos trabalhos. 

Sempre que se verifique a absoluta necessidade em realizar intervenções destrutivas nesse Património 

deve haver um parecer prévio da entidade da tutela do Património Cultural (náutico e subaquático). 
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100. Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo de afetação do projeto, a eventual 

necessidade de exumação de espólio arqueológico, onde algum desse espólio pode ser sujeito a um 

acelerado processo de decomposição, implica a criação de uma ou mais reservas submersas primárias 

e transitórias até à sua entrega à tutela do Património Cultural, para depositar esses bens móveis, 

protegendo-os assim da degradação irreversível a que ficarão sujeitos se permanecerem em contacto 

direto com o ambiente atmosférico durante a fase de execução. Desta forma, na equipa de arqueologia 

deve ter um elemento de conservação e restauro, especializado na área do tratamento e conservação 

de espólio resultante de meio submerso. 

101. Para além da identificação de património cultural náutico e subaquático, deve ser dada especial 

atenção para informação geoarqueológica que possa ser identificada sobre as sucessivas 

movimentações que a orla costeira sofreu ao longo dos séculos, nomeadamente em época plistocénica 

e holocénica. 

102. A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção obriga à suspensão 

imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão competente da tutela do Património 

Cultural. Esta situação pode determinar a adoção de medidas de minimização complementares pelo que 

deve ser apresentado um Relatório Preliminar com a descrição, avaliação do impacte, registo gráfico e 

uma proposta de medidas arqueológicas e de conservação a implementar. Deve ser tido em 

consideração que as áreas com vestígios arqueológicos conservados e que venham a ser afetados de 

forma direta e irreversível têm que ser integralmente escavados. 

103. As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso das prospeções e do 

acompanhamento arqueológico da obra deverão, tanto quanto possível e em função do valor do seu 

valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação 

atual, ou serem salvaguardadas pelo registo. 

104. Os resultados obtidos nestes trabalhos arqueológicos poderão assim determinar a adoção de medidas 

de minimização específicas como o registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 

outras. 

105. Caso se verifique a afetação negativa direta de qualquer elemento com valor arquitetónico ou 

etnográfico, deve proceder-se ao seu levantamento da seguinte forma:  

i. Levantamento de planta e alçado de cada unidade arquitetónica (à escala 1:500 e com 

amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20); 

ii. (registo fotográfico exaustivo do edifício, após a limpeza da vegetação; 

iii. elaboração da memória descritiva, na qual se caracterizam exaustivamente os elementos 

arquitetónicos, os elementos construtivos e as técnicas de construção usadas. 

106. A limpeza, que se poderá reduzir à desmatação da área, deverá ser acompanhada por um arqueólogo, 

seguindo os métodos preconizados para outros trabalhos arqueológicos, incluindo o registo das 

estruturas identificadas e eventuais vestígios a identificar. Após o registo exaustivo do edificado, deverá 

ser efetuada a remoção das construções com impactes diretos, sendo obrigatório o acompanhamento 

arqueológico. 

107. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas deverão ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela do Património Cultural. 

108. No prazo máximo de um ano, após a conclusão dos trabalhos, deverá ser remetido o Relatório Final 

de Trabalhos Arqueológicos para análise e aprovação da tutela.  
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109. As atividades de recuperação biofísica e paisagística devem acompanhar a evolução da obra em 

detrimento da sua realização apenas no final da mesma. O sistema de gestão ambiental e/ou o plano 

ambiental de obra, que irá ser adotado deve reunir e registar as evidências da adoção desta medida 

110. Execução do Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI) a apresentar. 

111.  A biomassa e os solos mobilizados em locais onde tenham sido recenseadas espécies exóticas, devem 

ser geridos de modo a minimizar o risco de dispersão e potencial proliferação daquelas espécies.   

112. Nas áreas a desarborizar e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas, classificadas 

como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, de forma a garantir uma contenção eficaz 

da dispersão de propágulos, deverá proceder-se à sua remoção física e à sua eficaz eliminação, tendo 

em consideração que esta ação não deve ser executada durante a época de produção e dispersão de 

sementes. Esta medida deve ser aplicável a todas as áreas a intervencionar e deve seguir as orientações 

expressas no documento e cartografia elaboradas com este fim. 

 

Final da obra 

113. No final da obra proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de 

materiais, entre outros, assegurando a limpeza e reposição das condições previamente existentes (nível 

de compactação, drenagem natural e coberto vegetal protetor contra a erosão), incluindo as áreas 

envolventes eventualmente afetadas. 

114. Garantir a descompactação dos solos nas áreas utilizadas para a implantação dos estaleiros e acessos 

provisórios à obra. 

115. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter 

sido afetados pelas obras de construção. 

 

Medidas Para a fase de Exploração 

116. Elaborar um Plano de Gestão Hídrica que compatibilize os objetivos hidroagrícolas com o das 

aquiculturas situadas a jusante, no braço sul do rio Mondego. 

117. Efetuar o controlo dos consumos de água para rega com origem no Canal Condutor Geral (medição 
e registo), incluindo os distribuídos no Distribuidor do Marnoto e regadeiras. 

118. Efetuar o controlo e registo dos consumos de água para rega. 

119. Ajustar os tempos de fornecimento de água e adequar os volumes de água em função das necessárias 

dotações de regas das culturas, visando o uso eficiente da água.  

120. Efetuar uma manutenção preventiva e adequada dos sistemas de rega, de modo a garantir a sua 

eficiência e minimização de perdas de água, bem como da rede viária e da rede de drenagem dos 

Campos do Conde, por forma a garantir a livre circulação e o normal escoamento das águas superficiais. 

121. Efetuar um rigoroso controlo dos sistemas de adução e distribuição água, com o objetivo de reduzir 

ao mínimo possível perdas por fugas.  

122. Promover a eficiência da rega aplicando tecnologias e práticas de rega que promovam o aumento da 

eficiência do uso da água. 

123. O sistema de drenagem deve encontrar-se corretamente dimensionado para que não ocorra a erosão 

do solo, minimizando o assoreamento das linhas de água a jusante. 
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124. Promover a drenagem das parcelas de arroz uma ou várias vezes durante a campanha ou mesmo 

durante todo o período de repouso de modo a reduzir as emissões de CH4. 

125. O esvaziamento total dos vários Blocos do Vale do Pranto devem ser efetuadas de modo repartido 

(não se devem efetuar no mesmo momento), de modo a minimizar os caudais de ponta afluentes ao rio 

Pranto (1,5 m3/s).  

126. Evitar que o solo permaneça muito tempo a descoberto, ou seja sem qualquer cultura que o proteja. 

127. Adotar as técnicas culturais mais apropriadas para a cultura do arroz ou outras que venham a ser 

implementadas no Bloco do Campo do Conde, procurando-se um ponto ótimo entre a minimização das 

mobilizações do solo e os respetivos níveis de produção atingidos. 

128. Adotar processos e técnicas culturais adequadas à atenuação dos riscos de eventual degradação da 

fertilidade, particularmente, no que se refere a matéria orgânica e aos elementos nutritivos. 

129. Promover a aplicação do Código das Boas Práticas Agrícolas, tendo em vista a proteção da qualidade 

da água superficial e subterrânea e dos solos. 

130. Cumprimento estrito das boas práticas culturais estabelecidas para a cultura de arroz. 

131. Fomentar junto dos utilizadores do novo sistema de rega e das novas parcelas, práticas agrícolas que 

minimizem a utilização de fertilizantes de síntese industrial e de fitofármacos de modo a reduzir a 

afetação dos solos, da água e das espécies da flora e da fauna 

132. Definir programas e ações de sensibilização dos agricultores do Vale do Pranto, que incluam 

simultaneamente linhas de apoio/informação direta e dirigida, com o objetivo de esclarecer e tirar 

dúvidas sobre a melhor forma de gestão da produção e menor consumo de agroquímicos. 

133. Melhorar a eficiência e eficácia do controlo de pragas, doenças e infestantes através de práticas de 

produção integrada. 

134. Reduzir a mobilização dos solos que conduzirá a aumentos de carbono no solo e à redução de 

emissões de CO2, por via da diminuição do combustível necessário para a mobilização. 

135. Promover uma utilização eficiente do azoto aplicado em fertilizantes, nomeadamente através: 

i. Do ajuste das taxas de aplicação às necessidades das culturas; 

ii. Da utilização de fertilizantes de libertação controlada ou lenta; 

iii. Da aplicação do azoto em época de menor suscetibilidade às perdas e mais junto das raízes. 

136. Utilizar apenas produtos fitofarmacêuticos devidamente autorizados pela Direção-Geral de 

Veterinária (DGAV) e respeitados os procedimentos de aplicação legalmente impostos. 

137. Observar as normas de utilização de fitofármacos, relacionadas, nomeadamente, com intervalos de 

segurança, da água e condições de aplicação. Deverá ser dada particular atenção à concentração das 

caldas e ao intervalo de segurança na sua aplicação, a fim de garantir a degradação do pesticida até um 

nível não tóxico, proporcionando condições que evitem a sua acumulação no solo e facilitem a sua 

biodegradação. 

138. A aplicação de fitofarmacêuticos por via aérea (mondas químicas e inseticidas) deve seguir as regras 

das boas práticas agrícolas e o cumprimento da legislação. 

139. Após a concretização da obra, efetuar o acompanhamento das condições do revestimento natural das 

superfícies intervencionadas, de modo a verificar a recuperação e instalação da vegetação. Durante esta 

fase, devem ser também tomadas as necessárias medidas corretivas de possíveis zonas com erosão.  
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140.  Apresentar relatório anual, durante pelo menos 3 anos, de acompanhamento da implementação do 

PEV. O mesmo deve suportar-se, sobretudo, num registo fotográfico, devendo o mesmo fazer-se 

acompanhar de um ponto de situação à data e de uma análise crítica das situações assim como indicar 

medidas de correção dos problemas detetados. Para elaboração registo fotográfico, deve ser 

estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que 

ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do Projeto (antes, durante e 

final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a 
comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim 

como a envolvente. As fotografias a apresentar devem ter uma elevada resolução/definição. 

141.  Implementar o Programa de Monitorização das espécies vegetais exóticas invasoras em 

cumprimento das orientações que devem, neste âmbito, constar no Plano de Gestão de Espécies 

Exóticas e Invasoras (PGEEI). 

142. Criar e implementar um programa de manutenção da rede de caminhos e das redes de drenagem e 

de rega do Campo do Conde, procedendo-se à limpeza e manutenção periódica, por forma a garantir a 

circulação e o normal escoamento superficial das águas.  

143. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida ao 

empreiteiro a Planta de Condicionantes atualizada e adotadas as medidas previstas para a fase de 

execução da obra que se revelem adequadas. 

144. Sempre que se verificar a execução de escavações e movimentações do solo deve ser solicitado um 

parecer da tutela do Património Cultural de forma a salvaguarda eventuais valores e para que se possa 

definir eventuais medidas de minimização, nomeadamente o acompanhamento arqueológico por uma 

equipa de arqueologia com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, previamente 

autorizada, e dimensionada em relação à dinâmica e volume de trabalhos a realizar. 

145. Garantir a manutenção das valas de drenagem, nomeadamente das Valas Real e Galegoa, no sentido 

de evitar a erosão dos taludes e o arrastamento de sólidos para o rio Pranto, com a consequente redução 

gradual da secção de vazão e turvação da água.  

 

Medidas para a Fase de Desativação 

146. Apresentar à Autoridade de AIA, para análise e aprovação, um Plano de Desativação identificando as 

ações a realizar, a forma de implementação das mesmas, a sua calendarização/ faseamento, e a(s) 

entidade(s) responsável(eis) pela sua implementação. Deve ter em conta a legislação aplicável à data e 

integrar as medidas propostas para outas fases aplicáveis à desativação. 

 

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

Reformular o Plano de Gestão Ambiental (PGA) de forma a integrar o planeamento de todas as atividades 

construtivas e pela identificação e pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase 

prévia e de execução da obra previstas, previstas neste parecer e respetiva calendarização. Efetuar uma 

adequada planificação dos trabalhos, conciliando os cronogramas de obra do sistema adutor (Adutor Direito 

do Pranto e Distribuidor do Marnoto) com o de regularização e nivelamento do Bloco do Campo do Conde, 

tendo em vista o reaproveitamento dos materiais sobrantes provenientes da escavação sempre que reúna 

qualidade para o efeito, promovendo uma compensação de volumes conforme previsto nos projetos.  
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PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 
 

Devem ser desenvolvidos, apresentados e implementados os seguintes programas de monitorização: 

1. Monitorização dos Recursos Hídricos 

 A Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego (ABOFHBM) tem 

implementado um plano de monitorização da qualidade físico-química da água superficial e da qualidade da 

água subterrânea, na área abrangida pelo Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego, o qual inclui 11 

pontos de monitorização da qualidade da água superficial e 7 piezómetros para monitorização da qualidade 

da água subterrânea no Vale Central (aquífero subsuperficial). O referido plano tem por objetivo monitorizar 

a qualidade da água destinada à rega e, a eventual evolução da mesma dentro do Canal Condutor Geral, a 

qualidade da água devolvida ao rio Mondego (água superficial de drenagem) e a qualidade da água 

subsuperficial no Vale Central. 

Dos 18 pontos de monitorização da qualidade da água atrás referidos, apenas 3 se situam na área de estudo 

e correspondem a pontos de monitorização da qualidade da água superficial, com as seguintes designações: 

5-Ponte Casal da Rola (qualidade da água do rio Pranto), 6 – Estação de Alqueidão (Canal Condutor Geral) e 7 

- Maria da Mata (rio Pranto). O EIA considerou que não se justifica, no âmbito do presente projeto, propor 

um programa específico para a monitorização da qualidade da água, afigurando-se importante a manutenção 

do programa de monitorização em curso. 

Contudo, para além do referido plano não contemplar a monitorização da qualidade da água subterrânea na 

área de estudo, verifica-se que na listagem de parâmetros monitorizados não se encontram previstos 

parâmetros normalmente identificados na composição de fertilizantes e pesticidas utilizados na prática 

agrícola e que importam monitorizar e avaliar. Por outro lado, para a fase de obra, não se encontra prevista 

qualquer monitorização da qualidade da água, entendendo-se, que, face ao elevado movimento de terras 

previsto, à circulação de maquinaria afeta à obra e à densidade da rede drenagem superficial importa também 

monitorizar a qualidade da água do rio Pranto durante a referida fase. 

Neste sentido, na área de estudo, o plano de monitorização em curso carece de complemento, devendo, para 

além dos pontos de amostragem e parâmetros já previstos monitorizar (os quais se devem manter), serem 

ainda considerados os a seguir indicados: 

 

Fase de Execução da Obra: 

O presente plano de monitorização aplica-se apenas à fase de construção, tendo em vista a avaliação da 

eficácia das medidas de minimização previstas para esta fase. 

 Monitorização da qualidade da água superficial 

A fase de construção implicará a realização de atividades que poderão ser responsáveis pela emissão de 

alguns poluentes e que são passiveis de ser arrastados pelo escoamento superficial para as linhas de água 

presentes na área de intervenção, o que, poderá originar a degradação da qualidade da água. 

Com o objetivo de se avaliar a eventual influência desses poluentes nos recursos hídricos superficiais, deverá 

proceder-se à monitorização do meio recetor. 

 Locais de Amostragem 

Três pontos localizados no plano de água do rio Pranto, um situado imediatamente a montante da comportas 

“Maria da Mata”, outro imediatamente a montante do Campo do Conde e ainda, um ponto intermédio na 
zona de Banhos da Amieira. 

Parâmetros a Monitorizar 
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pH, Temperatura, Oxigénio dissolvido (mg/L O2), Condutividade (µS/cm), Sólidos Suspensos Totais (mg/L SST), 

Azoto amoniacal (mg/L NH4), Nitrato (mg/L NO3), Fósforo total (mg/l Pt), CBO5 (mg/L O2) e TPH 

(hidrocarbonetos totais derivados do petróleo  de C10 a C40). 

Frequência de Amostragem 

Trimestral, ou sempre que se justifique, abrangendo nomeadamente épocas em que ocorra pluviosidade. 

 Avaliação dos resultados 

A avaliação dos resultados deverá ser efetuada com base na legislação abaixo indicada, ou noutra que 

entretanto lhe suceda: 

 Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto - Objetivos ambientais de qualidade mínima para 

as águas superficiais: pH, Temperatura, Oxigénio dissolvido, Fósforo total, Azoto amoniacal, CBO5; 

  Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto - Qualidade das águas destinadas a rega): pH, 

SST e Nitrato; 

 Normas de qualidade ambiental e de outros poluentes constantes no Decreto-Lei n.º 218/15, de 7 de 

outubro: hidrocarbonetos totais derivados do petróleo de C10 a C40. 

 

Especificações técnicas e Métodos de Análise  

As especificações técnicas e métodos de análise a utilizar para a avaliação da qualidade da água devem 

obedecer ao disposto nos Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, que revoga o Anexo III do Decreto-

Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. As amostragens deverão ser efetuadas por técnico habilitado para o efeito 

e os ensaios laboratoriais deverão ser efetuadas por um laboratório acreditado. 

 

Fase de exploração: 

Dado que a monitorização que a ABOFHBM tem implementada na área de estudo não inclui a monitorização 

da qualidade da água subterrânea nem alguns dos parâmetros normalmente identificados na composição de 

fertilizantes e pesticidas utilizados na prática agrícola, o plano em curso carece de revisão e complemento, 

em conformidade com o abaixo indicado:   

Monitorização da qualidade da água superficial, subterrânea  

Tem por objetivo avaliar a eventual influência das práticas agrícolas desenvolvidas e a desenvolver na área de 

intervenção, nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, o contributo do projeto ao nível da qualidade 

da água e a eficácia das medidas de minimização previstas. 

Locais de Amostragem 

Águas superficiais: 

 Estação Ponte Casal da Rola (estação 5 do plano em curso) 

 Estação Maria da Mata (estação 7 do plano em curso) 

 2 novos locais, no rio Pranto, um imediatamente a montante do Campo do Conde e outro 

imediatamente a jusante da confluência da vala da Galegoa  

Águas subterrâneas: 

 Estações de monitorização da qualidade da água subterrânea integradas na rede do SNIRH com 

as referências: 249/45, 249/46, e 249/47. 
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Atendendo a que as referidas estações se localizam na área de influência do projeto e correspondem a poços 

de reduzidas profundidades, considera-se que o proponente poderá utilizar os correspondentes dados de 

monitorização para efetuar a avaliação pretendida, dispensando-se assim, no imediato, a instalação de novos 

piezómetros. 

Parâmetros a Monitorizar 

Águas superficiais e Subterrâneas 

- Em campo:  

Condutividade elétrica, temperatura da água (ºC), oxigénio dissolvido e pH 

- Em laboratório:  

 Parâmetros físico-químicos:  

Condutividade de laboratório a 20ºC (µS/cm), Temperatura da amostra (ºC), Oxigénio dissolvido (em 

mg/L O2 e em % saturação de O2), pH, Alcalinidade (mg/L CaCO3) (só nas águas superficiais), Azoto 

amoniacal (mg/L NH4), Azoto total (mg/L N), CBO5 (mg/L O2) (só nas águas superficiais), Carbono orgânico 

total (mg/l C), Cloretos (mg/l), Fósforo total (mg/L Pt), Nitritos (mg/L NO2), Nitrato (mg/L NO3), Sólidos 

suspensos totais (mg/L) (só nas águas superficiais), Sulfatos (mg/L SO4). 

 Pesticidas: 

Pesticidas – em conformidade com a lista anual de pesticidas publicada para a Região pela Direção 

Regional da Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), incluído o Glifosato, Imidaclopride, Bentazona, 

Oxadiazão, Profoxidime, Sulfato de Cobre. 

 Metais: 

Dureza total (mg/L CaCO3), Arsénio total (mg/L As), Cálcio total (mg/L Ca), Crómio total (mg/L Cr), Cobre 

total (mg/L As Cu), Cádmio total (mg/L Cd), Chumbo total (mg/L Pb), Magnésio total (mg/L Mg), Zinco 

total (mg/L Zn), Sódio total (mg/L Na). 

 Microbiologia:  

E.coli e Enterococos intestinais 

 

Frequência de Amostragem 

Águas superficiais: 

Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos deverão ser analisados, em todos os locais de 

amostragem, 4 vezes/ano (Primavera, Verão, Outono e Inverno). 

Os pesticidas e os metais deverão ser analisados 2 vezes/ano (Primavera e no Outono). 

Águas subterrâneas: 

Considerar para todos os locais de amostragem e parâmetros definidos os dados correspondentes às 

amostragens efetuadas na Primavera e no Outono (2 vezes/ano). 

 

Avaliação dos resultados 

A avaliação dos resultados deverá ser efetuada com base na legislação abaixo indicada, ou noutra que 

entretanto lhe suceda: 
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• Anexo I, do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto - Qualidade das águas doces 

superficiais destinadas à produção de água para consumo humano 

• Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto - Objetivos ambientais de qualidade 

mínima para as águas superficiais 

• Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto - Qualidade das águas destinadas a 

rega 

• Normas de qualidade ambiental e de outros poluentes constantes no Decreto-Lei n.º 

218/15, de 7 de outubro: hidrocarbonetos totais derivados do petróleo de C10 a C40. 

• Limiares estabelecidos para avaliação do estado químico das massas de água subterrânea, 

constantes do Plano de Gestão de Região Hidrográfica em vigor 

• Limiares definidos para os elementos físico-químicos de suporte e normas de qualidade 

definidos para os poluentes específicos, para avaliação do estado químico das massas de 

água “rios”, constantes do Plano de Gestão de Região Hidrográfica em vigor 

• Para os parâmetros Carbono Orgânico Total, Escherichia coli e Enterococos deverá ser 

efetuada uma análise de tendência, tendo em conta que não existem valores de 

referência. 

Os resultados obtidos serão ainda, sempre que possível, comparados com os resultados correspondentes à 

situação de referência. 

 

Especificações técnicas e Métodos de Análise  

As especificações técnicas e métodos de análise a utilizar para a avaliação da qualidade da água devem 

obedecer ao disposto nos Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, que revoga o Anexo III do Decreto-Lei n.º 

236/98, de 1 de agosto. As amostragens deverão ser efetuadas por técnico habilitado para o efeito e os 

ensaios laboratoriais por um laboratório acreditado. 

 

Periodicidade do Relatório de Monitorização 

O Relatório de Monitorização deverá ser elaborado com uma periodicidade anual, devendo a sua estrutura e 

conteúdo obedecer às normas técnicas constantes no Anexo V da Portaria n.º 395/15, de 4 de novembro. 

Deverá ser entregue à Autoridade de AIA o mais tardar até ao final do mês de fevereiro do ano imediatamente 

a seguir ao ano a que diz respeito. 

Nos relatórios de monitorização deverão ser apresentados os resultados obtidos durante cada campanha e a 

sua interpretação, a análise de conformidade com a legislação nacional e análise comparativa com resultados 

correspondentes a monitorizações anteriores. 

Consoante a análise dos resultados obtidos, deverá ser analisada a necessidade de proceder à implementação 

de medidas de gestão ambiental específicas, tendo em vista a minimização da afetação da qualidade das 

águas. 

Os planos de monitorização deverão ser implementados previamente à construção (1 colheita de referência). 

Devem ser indicadas as coordenadas dos locais de amostragem onde se efetuam as colheitas das amostras. 

As datas de amostragem devem, sempre que possível, ser repetidos nos anos seguintes pela mesma altura, 

de modo a se poder comparar os resultados obtidos. 

Deve ser dada continuidade à monitorização já implementada nos restantes pontos de monitorização do 

AHBM. 
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Monitorização dos consumos de água com origem no Canal Conduto Geral 

Dada necessidade de se obter um maior controlo dos volumes de água aduzidos aos campos do Vale do 

Pranto, com a preocupação de se caminhar no sentido de uma maior consciencialização e racionalização do 

uso da água, bem como de se aferir os impactes positivos esperados ao nível da eficiência hídrica decorrente 

da implementação do projeto, deverá ser efetuado o controlo e registo dos volumes água aduzidos pelo 

Adutor Direito do Pranto e pelo distribuidor do Marnoto e avaliada a correspondente eficiência hídrica.  

 

2. Monitorização dos Sistemas Ecológicos 

 Apresentação de um estudo dos impactes das intervenções sobre a população de enguia 

(Anguilla anguilla). 

 Apresentação e execução de um programa de monitorização de aves que atenda entre outros 

aspetos à função do vale do Pranto enquanto zona de suporte às passagens de aves durante os 

momentos migratórios.  

 Desenvolvimento de um programa de monitorização de xenobióticos na coluna de água, 

nomeadamente os que tem origem na atividade agrícola, em vários pontos do sistema com a 

ampla divulgação de resultados, nomeadamente junto das Associações de Aquicultores do 

Estuário do Mondego. 

 Reportar e registar todos os acidentes que possam vir a ocorrer envolvendo as múltiplas 

componentes do sistema ecológico que irá ser intervencionado. 

 

3. Monitorização dos Solos 

Elaborar e desenvolver elaborado e desenvolvido um programa de monitorização dos solos para avaliar a sua 

evolução na área de intervenção.  

 

P´A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, 

 

 

Margarida Grossinho 
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Av. 5 de Outubro, 208  
(Edifício Sta. Maria) 
1069-203 Lisboa 
Tel.: 217 922 700/800 
Linha Azul: 217 922 861 
www.dgeg.gov.pt 
 

 

 

1. Enquadramento 

Foi rececionado nesta Direção-Geral um pedido de parecer especifico no âmbito do processo de 

Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3354 - modernização do regadio precário do Pranto I - projetos de 

execução do adutor direito do Pranto, do distribuidor do Marnoto e do emparcelamento do Campo do 

Conde. 

A pretensão integra dois projetos – o do Adutor Direito do Pranto e Distribuidor do Marnoto e o do 

Emparcelamento Rural do Campo do Conde. O emparcelamento do Campo do Conde envolve várias 

componentes, designadamente, o nivelamento do terreno e a construção das redes de rega e 

drenagem e caminhos viários. 

A construção do Adutor Direito do Pranto e Distribuidor do Marnoto, possibilitará a rega dos blocos 

do Vale do Pranto, com água proveniente diretamente do Canal Condutor Geral (CCG) do Mondego, 

mas também o emparcelamento do Campo do Conde ao permitir que deixem de existir prédios 

encravados (sem acesso), que a rega passe a ser feita a partir de tomadas de água adequadas e que o 

enxugo tenha uma rede própria, garantindo o escoamento das águas em excesso, contribuirão para 

atingir os objetivos estabelecidos. 

O emparcelamento do Campo do Conde permitirá, também, acabar com a dependência que se verifica 

de uns agricultores em relação a outros. Por outro lado, o projeto da rede viária do Campo do Conde 

garantirá os acessos adequados e necessários para assegurar o escoamento dos produtos, o acesso de 

meios de produção e a manutenção das infraestruturas. 

A concretização da pretensão envolverá a construção das condutas principais de transporte e 
distribuição de água:  
. Adutor Direito do Pranto, com 9931 m de extensão; 
. Distribuidor do Marnoto com 873 m de extensão. 

Exmo. Senhor 
Presidente do Conselho Diretivo da 
Agência Portuguesa do Ambiente 
Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide 
2610-124 Amadora 
 Sua referência: Sua comunicação: Nossa referência: 

Email APA 
ofício S072538-202012-DAIA.DAP  
 

28-12-2020 009/SIGO/2021 
20.01.2021 
 

ASSUNTO: Parecer no âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3354 - modernização do 
regadio precário do Pranto I - projetos de execução do adutor direito do Pranto, do distribuidor 
do Marnoto e do emparcelamento do Campo do Conde - Solicitação de emissão de parecer 
específico 
Entidade promotora: Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo 
Mondego 
Local: Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Soure.  



 

2/7 
 

O trajeto escolhido teve em conta os aspetos económicos e ambientais, minimizando-se potenciais 

impactes ambientais negativos. 

O Campo do Conde é a área a emparcelar, contemplando, ainda, as soluções para as redes de rega, 

drenagem e viária, assim como de nivelamento do terreno projetadas. O Campo do Conde tem uma 

área de cerca de 346 ha. 

 

Relativamente às águas subterrâneas é referido na documentação analisada que, na área de estudo, 

apresentam globalmente uma boa qualidade.  

São referidas 3 nascentes de águas minerais: 

. nascente de Bicanho - caudal da ordem de 4,5 l/s e temperatura na ordem de 280C;  

. nascente de Banhos da Azenha - caudal de cerca de 123 m3 /dia e temperatura de 270C; 

. nascente de Amieira (Banhos de Amieira) - caudal de 46 l/s e temperatura da ordem de 260C.  

 

No EIA foram identificados na fase de exploração, impactes positivos decorrentes dos beneficios 

associados à exploração de um aproveitamento hidroagrícola com as características do projeto. 

É referido que, após a conclusão das obras, os impactes negativos mais importantes podem verificar-

se ao nível do solo, devido a possíveis problemas de salinização/alcalinização associados à prática do 

regadio e, também impactes na qualidade da água, devido a uma incorreta aplicação de fertilizantes e 

pesticidas que, de forma conjugada com a rega, contribuem para o enriquecimento das águas em 

nutrientes e poluentes.  

De forma a reduzir a importância dos impactes negativos identificados, são propostas medidas na fase 

de exploração, da responsabilidade da entidade gestora (associação de beneficiários) que passam pelo 

desenvolvimento e divulgação de um código de boas práticas agrícolas que contemple aspetos 

relacionados com a conservação do solo e da água, pela realização de ações de divulgação e formação 

dos agricultores e a realização de campanhas de monitorização da qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas. Por parte dos beneficiários devem ser implementado o código de boas práticas e devem 

ser adotadas práticas de conservação do solo. 

 

 

2. Áreas setoriais 

No que diz respeita às áreas setoriais de competência desta Direção Geral, salienta-se o seguinte: 

 

2.1 Recursos energéticos 

A área do EIA do Projeto de  Modernização do Regadio Precário do Pranto I, não interfere com 
infraestruturas de transporte e de distribuição de gás natural licenciadas por estes Serviços. 
 
Mais se informa que através do nosso Sistema de Informação Geográfica (DGEGSIG) não foi detetada 
a existência de infraestruturas elétricas, no entanto, caso se verifique a existência das mesmas, 
deverá(ão) ser realizada consulta(s) à(s) entidade(s) concessionária(s) responsável(is) pelo transporte 
e distribuição de energia. 
 
 



 

3/7 
 

 

2.2 Recursos geológicos 

 

. Depósitos minerais (minas) 

Relativamente aos depósitos minerais (minas) verifica-se que, à data, não existem direitos requeridos 

ou atribuídos na área do projeto. A área em estudo abrange uma reduzida parte de uma área potencial 

extensa para areias e argila, identificada pelo LNEG. 
 

. Massas minerais (pedreiras) 

No que respeita às massas minerais (pedreiras), apesar de à data não constar no registo de 

licenciamento nenhuma pedreira na área do estudo, o licenciamento de pedreiras de classe 3 e 4 é 

efetuado pelas câmaras municipais pelo que recomenda a consulta a essas entidades. 
 

. Recursos hidrogeológicos 

Relativamente aos recursos hidrogeológicos, nas várias peças observadas não se vê nenhuma 
referência à existência da água mineral natural denominada Termas do Bicanho. 
 
A água mineral natural das Termas do Bicanho foi reconhecida por contrato assinado com o Estado 
Português em 14 de julho de 2017, tendo em simultâneo sido atribuída a respetiva concessão de 
exploração, à empresa Palacedouro-Desenvolvimento Turístico e Imobiliário, S. A. numa área de 
235,156 hectares situada no concelho de Soure. Passou, desde esta data, a constituir um recurso 
geológico do domínio público do Estado, e a reger-se pela Lei nº 54/2015, de 22 de junho. 
 
A atribuição da concessão e dos direitos de exploração da água mineral natural das Termas do Bicanho 
foi precedida de exaustiva avaliação, por parte desta Direção Geral, sobre as condições geológicas e 
hidrogeológicas locais e sobre a compatibilidade da atividade de exploração com o disposto nos 
instrumentos de gestão territorial e com as servidões administrativas e restrições de utilidade pública, 
de acordo com o estipulado no artigo 27º da Lei nº 54/2015 de 22 de junho. 
 

A zona imediata proposta, a zona de maiores servidões e restrições, pretende salvaguardar as 

captações do recurso hidromineral. A zona intermédia coincide com a área da própria concessão, a 

qual passou a estar sujeita a servidões e restrições desde o reconhecimento da água como recurso 

hidromineral e a atribuição da concessão pela assinatura do contrato em 14 de julho de 2017. 

Finalmente, a zona alargada não introduz novas servidões administrativas, apenas podendo haver 

lugar a restrições, de acordo com o artigo 49º da Lei nº 54/2015, de 22 de junho, por despacho do 

membro do governo responsável pela área da geologia, com fundamentado nos riscos de interferência 

ou contaminação do recurso hidromineral. 

 
Na Fig.1 encontram-se representadas as zonas do perímetro de proteção e a sua  relação com os 
principais elementos do projeto em análise. 
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Fig. 1 - Esboço sobre a relação dos principais elementos da obra em análise com a proposta de Perímetro de 
Proteção das Termas do Bicanho: ZPI – Zona de Proteção Imediata, ZPInt. - Zona de Proteção Intermédia, ZPA – 

Zona de Proteção Alargada. Furo AM – furo de água mineral natural.  
Nota: o limite externo da ZPInt, coincide com o limite da Área de Concessão de Cadastro Nº HM75. 

 

 
O Adutor Direito do Pranto e o Distribuidor do Marnoto, no Campo do Conde, não parecem causar 
interferência com o sistema aquífero hidromineral, embora se verifique uma pequena incursão na área 
de Concessão (Fig.1), mas sempre a poente da linha do caminho-de-ferro e sobre terrenos aluvionares 
recentes. 
 
Em relação ao projeto do Bloco do Campo do Conde (BCC), pela análise do processo e pelos elementos 
sintetizados na Fig.1, verifica-se que o limite previsto para a zona do BCC não teve em consideração as 
Zonas do Perímetro de Proteção da Captação de Água Mineral (Furo AM), pois o BCC integra áreas da 
Zona de Proteção Imediata, da Zona de Proteção Intermédia e também da Área de Concessão.  
 
Admite-se que tendo em atenção as datas dos relatórios principais da COBA (2019), que são 
correspondentes a dezembro de 2019, não tivesse sido contemplado o Perímetro de Proteção das 
Termas do Bicanho, no entanto, não se entende não ser referida a implantação da zona de Concessão 
das Termas do Bicanho, já apresentada no Diário da República, 2.ª série, N.º 169/2017, de 1 de 
setembro, onde é mencionada a captação de água mineral - Furo AM.  
 
O Furo AM também não está considerado na Carta de Recursos Hídricos (Fig.2) apresentada no 
processo do projeto em análise, apesar de ser apresentado um ponto correspondente a uma captação 
na zona das antigas Termas do Bicanho, que se admite corresponder a uma das nascentes antigas, não 
correspondendo à captação qualificada como água mineral natural. 
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Fig.2 – Extrato da Carta de Recursos Hídricos 

 (a partir de Folha 1/1, Desenho nº 0005, Parte 12, Peças Desenhadas, COBA,2019). 
 

 

Salienta-se que, de acordo com o referido no EIA (COBA, 2019), e após a conclusão das obras, os 

impactes negativos mais importantes que poderão verificar-se serão impactes ao nível dos solos, 

devido a possíveis problemas de salinização/alcalinização associados à prática do regadio e, também, 

impactes na qualidade da água, devido a uma incorreta aplicação de fertilizantes e pesticidas que, de 

forma conjugada com a rega, contribuem para o enriquecimento das águas em nutrientes e poluentes. 

Aqueles aspetos potenciais, e em particular associados à situação da zona do Vale da Mata, classificada 

como Área Estratégica de Recarga e Proteção dos Aquíferos (Carta da Reserva Ecológica Nacional - REN 

- Desenho nº 0013, Parte 12), podem provocar a potencial contaminação do sistema aquífero 

hidromineral. Esta situação fica ainda mais clara, sobre a perigosidade em relação ao sistema aquífero 

hidromineral, quando se observam os aspetos geológico-estruturais dessa zona (Fig.3) orientando para 

uma ligação da mesma ao sistema aquífero mineral. 
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Fig.3 – Relação da geologia da região das Termas do Bicanho com a área proposta do perímetro de Proteção 
e em especial com a massa MO1 da Zona do Bloco do Campo do Conde como definido inicialmente  

(a partir de UBI, 2019). 
 

 
Pelo apresentado merece, nesta fase, enfatizar as restrições previstas nos artigos 47º a 49º da Lei nº 
54/2015, de 22 de junho, no sentido de se clarificar sobre a perigosidade do Bloco do Campo do Conde 
avançar tal como está projetado, e em particular as massas M01 e M02 (Fig.4). 
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Fig. 4 – Imagem do projeto dos vários lotes ou massas (M01, …, M36) do Emparcelamento Rural do Campo 
do Conde (a partir do Projeto de Emparcelamento do Perímetro do Campo do Conde, ABOFHBM, 2019). 

 
 

Face ao exposto, a DGEG considera fundamental que o EIA do projeto contemple a água mineral 
natural das Termas do Bicanho que foi reconhecida por contrato assinado com o Estado Português em 
14 de julho de 2017 e o perímetro de proteção proposto de acordo com a Lei nº 54/2015, de 22 de 
junho, e que foi publicitado através do Aviso nº 11262/2019, DR 130, Série II, de 10 de julho. 
 
Da análise da documentação esta Direção Geral é globalmente favorável ao vasto projeto, no entanto 
considera ser necessária a revisão do emparcelamento no Bloco do Campo do Conde na zona das 
Termas do Bicanho, dada a incompatibilidade de atividades com agricultura de regadio intensiva, nos 
seguintes aspetos: 

. ser totalmente anulada a Massa M01; 

. ser reajustada a Massa M02 de modo a excluir todo o território que abrange as zonas de Proteção 

Imediata e Intermédia (coincidindo esta última com a Área de Concessão). 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 

Leonor Sota. 

Coordenadora da Equipa SIG e Ordenamento  
(Despacho nº 49/2020, de 31/08/2020) 

LS/LDS 

Assinado por : MARIA LEONOR CAMILO SOTA

Num. de Identificação: BI077426380

Data: 2021.01.21 18:21:12+00'00'
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Ex.mo(a) senhor(a), 
 
 
Para resposta ao Ofício n.º S072533-202012-DAIA.DAP - DAIA.DAPP.00015.2020, da Agência 
Portuguesa do Ambiente, IP (APA), cujo teor solícita ao Instituto da Conservação da Natureza e 
das Florestas (ICNF), emissão de “parecer específico” relativo ao “Processo de Avaliação de 
Impacte Ambiental nº 3354 Modernização do Regadio Precário do Pranto I - Projetos de Execução 
do Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do Emparcelamento do Campo do 
Conde”, vem a Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Centro comunicar: 
 
A informação que instrui o processo de AIA 
Foram considerados os documentos disponibilizados “através da seguinte hiperligação: 
https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3354”. 
Designadamente: 

 “PARTE 12 – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DOS PROJETOS DE EXECUÇÃO DO ADUTOR 
DIREITO DO PRANTO, DO DISTRIBUIDOR DO MARNOTO E DO EMPARCELAMENTO RURAL 
DO CAMPO DO CONDE Volume 12.1 – Relatório Técnico”; 

 “PARTE 12 – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DOS PROJETOS DE EXECUÇÃO DO ADUTOR 
DIREITO DO PRANTO, DO DISTRIBUIDOR DO MARNOTO E DO EMPARCELAMENTO RURAL 
DO CAMPO DO CONDE - ADITAMENTO AO EIA - PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS 
PARA EFEITOS DE CONFORMIDADE DO EIA PROCESSO DE AIA N.º 3354”; 

 “PROJETO DE EXECUÇÃO PARTE 1 - ADUTOR DIREITO DO PRANTO E DISTRIBUIDOR DO 
MARNOTO VOLUME 1.1 – MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA JUNHO 2020”; 

 VOLUME 12.2 – PEÇAS DESENHADAS - ÍNDICE DE DESENHOS: 
o “40404-EA-1202-DE-0001 – Planta de localização e enquadramento 

administrativo 
o 40404-EA-1202-DE-0004 – Uso e ocupação do solo 
o 40404-EA-1202-DE-0007 – Locais de amostragem – flora e fauna 
o 40404-EA-1202-DE-0008 – Carta de biótopos 
o 40404-EA-1202-DE-0009 – Áreas de maior relevância para a conservação 
o 40404-EA-1202-DE-0012 – Planta de condicionantes” 

 

 
 

 

Centro 
Mata Nacional do Choupal,  
3000-611 COIMBRA 

   

À  
Agência Portuguesa do Ambiente 
Rua da Murgueira, 9, Zambujal, Alfragide 
2610-124 Amadora 
 
Eng.ª Margarida Grossinho  
(Margarida.Grosssinho@apambiente.pt)  
 

 

   

 
 
 

 

www.icnf.pt | rubus.icnf.pt 
gdp.centro@icnf.pt 
239007260 
 

 

  

vossa referência 
your reference 

nossa referência 
our reference 

nosso processo 
our process 

Data 
Date 

 

 S-001553/2021 P-000677/2021 2021-02-22  

     
Assunto 
subject 

Parecer específico ao “Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 3354 
Modernização do Regadio Precário do Pranto I - Projetos de Execução do Adutor 
Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do Emparcelamento do Campo do 
Conde” 

 

  

https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3354
mailto:Margarida.Grosssinho@apambiente.pt
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Enquadramento 
O “Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 3354 Modernização do Regadio Precário do 
Pranto I - Projetos de Execução do Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do 
Emparcelamento do Campo do Conde” enquadra-se no ponto alínea a), do Ponto 1, do Anexo II e 
na alínea j) do Ponto 10, do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151B/2013, de 31 de outubro, com a nova 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 152B/2017, de 11 de dezembro. 
 
O “Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 3354 Modernização do Regadio Precário do 
Pranto I - Projetos de Execução do Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do 
Emparcelamento do Campo do Conde” encontra-se instruído em fase de Projeto de Execução. 
 
Refere que “os projetos em estudo não se inserem em nenhuma área sensível, tendo em atenção 
o entendimento expresso no artigo 2º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro, com as 
alterações introduzidas pelos Decretos-Lei nº 47/2014, de 24 de março, nº 179/2015, de 27 de 
agosto e pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro” (pp3-1). 
 
Localização geográfica e administrativa do projeto e da área de estudo do EIA 
De acordo com o documento “PARTE 12 – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DOS PROJETOS DE 
EXECUÇÃO DO ADUTOR DIREITO DO PRANTO, DO DISTRIBUIDOR DO MARNOTO E DO 
EMPARCELAMENTO RURAL DO CAMPO DO CONDE - Volume 12.1 – Relatório Técnico”, “o projeto 
do Adutor Direito do Pranto e Distribuidor do Marnoto, com 9 931 metros e 873 metros de 
extensão, respetivamente, assim como o perímetro de emparcelamento em análise, denominado 
Bloco do Campo do Conde, com uma área de superfície agrícola útil de 346 ha, localizam-se na 
NUT II Região Centro (Região das Beiras), na Sub-Região do Baixo Mondego (NUT III), inserindo-
se em áreas dos concelhos de Figueira da Foz, Montemor-o-Velho e Soure. O projeto do adutor 
Direito do Pranto e Distribuidor do Marnoto abrange áreas das freguesias de Alqueidão e Paião, 
no concelho da Figueira da Foz, da União das freguesias da Abrunheira, Verride e Vila Nova da 
Barca, no concelho de Montemor-o-Velho e de Samuel e Vinha da Rainha, no concelho de Soure. 
Nestas freguesias do concelho de Soure insere-se, também, integralmente, o Bloco do Campo do 
Conde” (pp3-1). “O Campo do Conde tem uma área de cerca de 346 ha, sendo limitado a norte e 
a oeste pelo rio Pranto, a esta pela EM 621, até à zona de Vinha da Rainha e, a partir daqui, por 
um caminho até à Quinta do Seminário, o Campo do Conde é atravessado pela linha de caminho-
de-ferro, pela estrada EM622, pela Vala Real e pela Vala da Galegona” (pp3-2). 
 
(interrupção texto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(fim da interrupção do texto) 
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Figura 1 – Localização dos elementos do projeto  
Fonte: “PROJETO DE EXECUÇÃO PARTE 1 - ADUTOR DIREITO DO PRANTO E DISTRIBUIDOR DO 
MARNOTO VOLUME 1.1 – MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA JUNHO 2020” 

 
Justificação do projeto 
Sistema de rega 
Refere que “o Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego (AHBM) localiza-se 
geograficamente no Vale do Baixo Mondego, desenvolvendo-se ao longo daquele rio numa 
extensão de cerca de 40 km, estendendo-se também pelos vales secundários, dos afluentes do 
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Mondego, como os dos rios Arzila, Ega, Arunca e Pranto na margem esquerda e rio Foja e ribeira 
de Ançã, na margem direita” (pp2-1). “Na zona jusante, na qual se insere o Vale do Pranto, a rega 
é condicionada pela oscilação das marés e respetivas variações dos planos de água sendo a zona 
que maiores dificuldades apresenta, especialmente em anos secos. Com efeito, quando o nível de 
água é insuficiente para escoar, por gravidade, para os campos é necessário o recurso à 
bombagem”.  
 
“Atualmente o regadio do Vale do Pranto utiliza o rio com duas finalidades: como reservatório 
para fornecimento de água e como rede de drenagem. Estas duas finalidades são antagónicas e 
têm obrigado a uma conciliação muito difícil das operações culturais decididas individualmente 
pelos agricultores, com os processos de rega, ou drenagem, que têm de ser realizados em 
conjunto” (pp2-3). 
 
“Atualmente a origem da água para os campos agrícolas dos Vale do Pranto é essencialmente o 
rio Pranto. Após a execução da obra do adutor e do distribuidor, e da modernização dos campos 
agrícolas, pretende-se que o fornecimento de água aos Campos da Amieira, do Conde, do 
Seminário, do Porto Ferro, do Velho e Marnoto, da Telhada, do Paul do Quinto e da Calçada, seja 
efetuado exclusivamente a partir da derivação para o adutor. Eventualmente, e por questões 
altimétricas poderá ser necessário complementar este fornecimento de água para rega através 
dos açudes agora previstos e a construir no rio Pranto e na ribeira da Telhada, respetivamente 
para o Campo do Porto de Ferro (açude do Casal da Rôla) e Campos da Calçada e da Ribeira da 
Telhada (açude do Casenho). 
 
Numa fase intermédia, onde apenas alguns campos agrícolas (Conde e Seminário) estão em 
condições de receber água a partir do adutor, manter-se-á a necessidade de recorrer ao rio 
Pranto. 
 
A ensecadeira a construir no rio Pranto permitirá, no período da execução da obra, a gestão da 
água no rio Pranto, permitindo por um lado reduzir o nível do rio a montante para a execução das 
restantes obras do regadio e, por outro, manter o nível de água a jusante necessário para as 
operações agrícolas dos campos cultivados, no período previsto para a execução da obra” (pp3-
3). 
 
Emparcelamento do Campo do Conde 
“No perímetro de emparcelamento do Campo do Conde, observa-se uma estrutura fundiária com 
elevado grau de fragmentação e difícil acessibilidade a muitos prédios agrícolas. O projeto de 
emparcelamento pretende racionalizar a distribuição das parcelas agrícolas, no sentido de 
melhorar a rentabilidade da exploração. Como referido anteriormente, a totalidade do bloco é 
utilizada para a cultura do arroz, com larga tradição no Baixo Mondego, dispondo a maior parte 
da área das condições edafo-climáticas adequadas a esta cultura” (pp3-14). 
 
“O número atual de proprietários do Campo do Conde é de 240 (Quadro 3.3), os quais possuem a 
propriedade integral, ou parcial, dos 1195 prédios existentes” (pp3-14). 
 
“Apesar do número total de prédios rústicos pertencentes ao perímetro serem 1195, existem 38 
prédios que pertencem a mais do que um proprietário, pelo que, somando as frações, resulta num 
total de 1241 prédios e frações. A área global do perímetro é cerca de 340 ha e o total da área 
dos 240 proprietários é de 328,63 ha, o que dá uma média da ordem de 1,37 hectares de terra 
por proprietário. Tendo em conta que o número total de prédios rústicos é de 1194 (excluindo a 
vala da Galegoa), obtém-se uma média de cerca de 5 prédios por proprietário e uma área média 
por prédio de 2752 m2. A maioria das explorações, cerca de 66% , tem menos de 1 ha” (pp3-15) 
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Refere que “atual da propriedade se caracteriza, essencialmente, por: elevada dispersão de 
prédios; elevado grau de fragmentação;baixa relação largura /comprimento; configuração 
geométrica das parcelas muito irregular; baixa acessibilidade a um número elevado de prédios 
(i.e., encontram-se encravados entre outros, logo sem acesso)” (pp3-15,16). 
 
Descrição sumária do projeto 
Sistema de rega 
“O sistema de rega projetado tem origem no Açude-Ponte de Coimbra, onde tem início o Canal 
Condutor Geral do rio Mondego, que assegura o abastecimento de água às populações, para fins 
industriais e para rega. Para a beneficiação dos blocos de rega da margem direita e esquerda do 
rio Pranto será necessário construir o Adutor Direito do Pranto (com desenvolvimento aproximado 
de 9,93 km) e o Distribuidor do Marnoto (com desenvolvimento aproximado de 873 m)” (pp3-4). 
 
Relativamente à rede secundária de rega refere que esta se liga ao Adutor Direito do Pranto 
através de estruturas denominadas regateiras. “As regadeiras, constituídas por tubagem 
enterrada, numa extensão total de 9,63 km, funcionarão com escoamento em baixa pressão e 
ligarão o adutor às tomadas de água” (pp3-40). 
 
“Nos casos onde as tomadas beneficiam canteiros de rega localizados no lado oposto do 
caminho/vala, preconiza-se a construção de uma travessia inferior com tubagem de PEAD. Prevê-
se que sejam necessários 0,45 km de tubagem para estas extensões da rede de rega” (pp3-40). 
 
“O adutor, constituído por uma conduta enterrada, estabelece a ligação entre o CCG e as 
regadeiras do Campo do Conde, as quais, por sua vez, ligam o adutor às tomadas de água que 
abastecem os canteiros” (pp3-4). 
 
“O adutor e o distribuidor irão atravessar valas de drenagem, linhas de água secundárias, 
caminhos agrícolas e estradas secundárias existentes. Nestes locais serão construídas estruturas 
especiais de atravessamento”(pp3-8). 
 
“Para as travessias de linhas de água naturais e valas de drenagem preconiza-se a proteção da 
conduta com betão armado, à semelhança do que foi descrito para as travessias de caminho do 
Tipo 1. O aterro da vala será efetuado recorrendo ao próprio material escavado da vala” (pp3-9). 
 
“O projeto de execução das redes de rega, drenagem e viária do Campo do Conde, em conjunto 
com o projeto de nivelamento (“Projeto de Execução do Nivelamento para Adaptação do Terreno 
ao Regadio e à Reestruturação Fundiária do Campo do Conde”), farão o novo arranjo agrícola e 
paisagístico do projeto de emparcelamento dos campos agrícolas desta zona do vale do Pranto. 
Estes projetos, redes e nivelamento, são interdependentes e partilham fronteiras entre si, com a 
rede de caminhos rurais e de valas de drenagem a delimitar fisicamente as plataformas e, 
consequentemente, as parcelas, uma vez que as infraestruturas de rega, drenagem e viária, 
tomaram em consideração os futuros limites dos prédios. Efetivamente, em simultâneo com a 
elaboração dos projetos acima mencionados, decorre o processo de emparcelamento da área do 
Campo do Conde” (pp3-3). 
 
Emparcelamento do Campo do Conde 
“A reorganização da propriedade pretende assegurar a restruturação da área útil das explorações 
agrícolas através da concentração predial. A redução do número médio de prédios por 
proprietário permite assim aumentar a área média dos prédios, assegurando portanto uma maior 
racionalização dos meios de produção e do esforço de trabalho, uma vez que a generalidade dos 
proprietários passará a dispor de um único lote, mantendo-se a área média por proprietário. Os 
prédios sem acessibilidade, ou com mau acesso serão eliminados” (pp3-20). 



 

Documento processado por computador.  6/13 

N
IP

C
 5

10
 3

4
2

 6
47

 |
 E

m
 f

u
tu

ra
s 

co
m

u
ni

ca
çõ

es
 r

ef
er

en
ci

e 
o

 n
o

ss
o 

n
ú

m
er

o
 d

e 
d

o
cu

m
en

to
 e

/o
u

 d
e 

p
ro

ce
ss

o
 

 
“A configuração dos prédios passará a ser regular, adaptada ao novo regadio, e com acesso às 
redes secundárias de rega, serventias e condições de drenagem controladas.Com efeito, os 
traçados das redes de rega secundária, drenagem e rede viária projetadas, articulam-se com a 
matriz fundiária resultante do emparcelamento, de forma a servir convenientemente todas as 
parcelas. Deverão ainda ser empreendidas ações de preparação, regularização e nivelamento dos 
terrenos, para uma uniformização de cotas e melhoramento das condições de distribuição da 
água. Haverá eliminação de marachas, caminhos velhos, valas desativadas, aterro de depressões 
e melhoramento da estrutura do solo em alguns locais. Prevê-se ainda a criação de pequenas 
lagoas com água em permanência, sendo os excedentes de terra da escavação aproveitados para 
tapar algumas valas, uma vez que não haverá reservas de terra” (pp-3-20). 
 
“Como se evidencia no projeto de nivelamento, as valas cegas ocupam uma área significativa em 
todo o Campo do Conde. Estas áreas, por terem sido valorizadas com 5 pontos por metro 
quadrado, a que se junta a necessidade de criar lotes com geometria definida, sempre que possível 
contribuíram para que, no final, sobrassem algumas áreas em várias massas. Para reduzir o 
impacte deste resultado de cálculo, procurou-se que as áreas sobrantes se localizassem nas 
extremidades das massas. O total da área sobrante é de 8,28 ha, sendo que 5,5, ha se situam na 
margem direita do rio Pranto. Estas áreas servirão de apoio aos trabalhos correntes de 
manutenção e conservação que a Associação de Beneficiários terá de realizar periodicamente. 
Durante a fase de construção poderão servir como zonas de apoio às frentes de trabalho. 
Futuramente, estas áreas terão também um papel importante como áreas de permanência e 
refúgio de espécies faunísticas ocorrentes nesta zona” (pp3-22). 
 
Refere que “as principais atividades desenvolvidas no processo de nivelamento dos terrenos 
podem resumir-se a (ver Parte 4 do Projeto de Execução – Nivelamento para Adaptação do 
Terreno ao Regadio e à Reestruturação Fundiária do Campo do Conde): Consolidação do modelo 
digital do terreno natural, com base na topografia fornecida pela Associação; Definição do modelo 
de regularização do terreno, e modelação individualizada de cada plataforma; Quantificação dos 
volumes e trabalhos necessários, por plataforma de nivelamento” (pp3-24) 
 
Aquele documento (“APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO BAIXO MONDEGO 
REFORMULAÇÃO DO PROJETO DE EMPARCELAMENTO INTEGRAL DO PERÍMETRO DO CAMPO DO 
CONDE - FIXAÇÃO DAS BASES DO PROJETO E PROJETO DOS NOVOS LOTES PROJETO DE EXECUÇÃO 
RELATÓRIO FINAL - Projeto de Execução – Nivelamento para Adaptação do Terreno ao Regadio e 
à Reestruturação Fundiária do Campo do Conde): “Nivelamento do terreno e pateiras do Campo 
do Conde”) refere que “para adaptação dos terrenos ao regadio, no âmbito da reestruturação 
fundiária, foram consideradas 45 plataformas de nivelamento com cotas de projeto variáveis 
entre (-4,0) e (2,0), conforme se apresenta em desenho anexo. As plataformas de cotas negativas 
correspondem às pateiras. As “valas cegas”, cujo levantamento topográfico de pormenor permitiu 
contabilizar em cerca de 53 hectares, são o habitat de várias espécies animais que valorizam 
ambientalmente o território. Através do emparcelamento estas valas serão tapadas, alterando-
se as condições atuais e, para minimizar os impactes, entendeu-se dever construir duas pateiras 
com circulação constante de água. Estas lagoas permitirão obter terras para tapar algumas valas 
e propiciarão a presença de espécies animais e criar espaços lúdicos (pesca desportiva, barcos de 
recreio, etc.). A pateira do Bicanho terá uma superfície de 3,9 hectares e a de Porto Godinho 1,4 
hectares. No que respeita às terraplenagens, estimam-se as seguintes quantidades: Saneamento: 
105 987 m3; Corte total: 262 992 m3; Aterro com materiais provenientes da obra: 391 356 m3; 
Aterro com materiais provenientes de empréstimo, com 15% de empolamento: 544 095 m3” 
(pp33).  
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“Este processo iterativo, entre níveis das plataformas de nivelamento e modelo de regularização 
resultou no mapa indicativo que se apresenta na Figura 3.9. Foram então delimitadas 46 
plataformas de nivelamento, ocupando uma área total de 306,9 ha, com cotas que variam entre 
(-4,0) e (2,0)” (pp3-24). 
 
“O material escavado nas obras de adução e do próprio processo de nivelamento, será 
reaproveitado sempre que possível, promovendo a compensação de volumes” (pp3-31). 
 
“O volume de saneamento das linhas de água e valas de drenagem, bem como o volume de 
material de má qualidade retirado da escavação da vala para instalação da tubagem do sistema 
adutor, deverá ser reaproveitado para preencher a primeira camada das depressões e valas cegas. 
O volume de terra remanescente, derivado das escavações do adutor e das pateiras, após 
verificação da sua qualidade de utilização, poderá ser utilizado para preenchimento das 
plataformas de nivelamento” (pp3-30). 
 
“O projeto de nivelamento do Bloco de Emparcelamento do Campo do Conde, inclui a reabilitação 
e reestruturação da estrutura verde, em articulação com a nova geometria definida para os lotes 
e respetiva rede de caminhos, assim como a implantação de duas pateiras, localizadas em duas 
parcelas selecionadas dentro da área sujeita a emparcelamento. A proposta de estrutura verde 
teve em consideração a estrutura ecológica do território em questão, devendo ser implementada 
apenas após os trabalhos de nivelamento do Campo do Conde e da construção de todas a 
infraestruturas associadas, nomeadamente a rede de caminhos e reperfilamento da vala Real. 
Refira-se que, a definição de uma estrutura verde com base na estrutura ecológica constitui um 
instrumento eficaz na requalificação ambiental e paisagística do território, cujo conceito se 
prende com a proteção e integração dos elementos biofísicos, culturais recreativos e paisagísticos 
do território, visando a sua sustentabilidade. No que se refere às pateiras, que têm como objetivo 
principal recriar um habitat atrativo para a avifauna, que já atualmente beneficia das condições 
particulares do vale do Pranto, os trabalhos deverão ter inicio logo as operações de desmatação, 
atendendo a que, os volumes escavados para a sua execução, irão ser utilizados nas plataformas 
para nivelamento das parcelas” (pp3-32). 
 
“Os trabalhos de desmatação e limpeza têm como objetivo a remoção de toda a massa verde, 
entulhos e detritos, dos terrenos interessados pelo projeto de nivelamento do bloco do Campo do 
Conde. Atendendo a que no bloco se cultiva integralmente arroz, a massa vegetal a desmatar é 
pouco representativa, surgindo principalmente na forma de corredores ripícolas, em geral pouco 
densos, embora com arvoredo de algum porte, canas (Arundo donax) e caniços (Phragmites 
australis), surgindo em particular ao longo das valas (vala Real e vala da Galegoa), alinhamento 
arbóreos e/ou arbustivos ou herbáceos ao longo das vias de comunicação e, ainda, sem grande 
expressão, na forma de sebes de compartimentação de parcelas, com volumes baixos, e de 
vegetação ruderal, em parcelas incultas e nas margens dos caminhos” (pp3-32). 
 
“Estima-se que os trabalhos de desmatação ocorram numa área aproximadamente de 28,3 ha” 
(pp3-33). 
 
“Na sequência dos trabalhos para nivelamento do bloco de emparcelamento em questão, como 
anteriormente referido, foi prevista a construção de duas pateiras artificiais, ocupando três 
manchas de terreno previamente identificadas pela ABOFHMB (Figura 3.12), a primeira doravante 
denominada por pateira do Bicanho e as duas últimas, por Pateira de Porto Godinho. Tendo em 
vista a criação das pateiras, foi prevista a escavação destes locais, sensivelmente 2 a 4 m abaixo 
da cota original do terreno e o reaproveitamento dos volumes de escavação para incorporação 
no projeto de nivelamento” (pp3-34). 
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“Tendo em vista recriar um sistema “natural”, com as características de uma pateira, antes do 
início dos trabalhos de escavação, deverá proceder-se à piquetagem de uma faixa com 4 m de 
largura, a partir do limite exterior envolvente da parcela, que será reservada para plantação de 
vegetação caraterística dos habitats associados às zonas húmidas (…). Para as zonas marginais 
ao longo da pateira, preconizou-se para além do revestimento vegetal da faixa de 4 m com 
hidrossementeira (incluindo taludes), a plantação de uma sebe. Complementarmente ás 
plantações e ao revestimento vegetal através de sementeira, neste projeto foi previsto, ainda, com 
o objetivo de criar condições favoráveis e atrativas para a avifauna, na zona alagada, o 
revestimento de taludes com materiais inertes, concretamente pedra calcária de dimensões 
irregulares, associados a estruturas verdes do estrato herbáceo” (pp3-34). 
 
“Para a pateira do Bicanho serão necessário cerca de 135 255 m3 de água para o enchimento e 
cerca de 70 055 m3 de água por ano (no mínimo) para compensar as perdas por evaporação (…). 
Da mesma forma, para a pateira do Porto Godinho serão necessário cerca de 20 980 m3 de água 
para o primeiro enchimento e cerca de 24 343 m3 de água por ano (no mínimo) para compensar 
as perdas por evaporação. No caso da pateira do Bicanho (com cerca de 3,9 ha) prevê-se a 
construção de uma tomada de água, que ligará a Vala da Galegoa à pateira, e um descarregador 
de superfície e descarga de fundo, que ligará a pateira à vala Real (Figura 3.14). A descarga de 
fundo, permitirá o esvaziamento da pateira até à cota (-1,43). O descarregador de superfície, 
constituído por uma soleira descarregadora com 15,0 m de comprimento e à cota (0,0), 
comandará a cota do plano de água no interior da pateira, que será de ± (0,0)”. “Esta gestão da 
água será assegurada pelo manuseamento manual das comportas murais da tomada de água 
(entrada de água) na vala da Galegoa e da descarga de superfície (saída de água) para a Vala 
Real” (pp3-36). 
 
“A pateira do Porto Godinho, que ocupará uma área total com aproximadamente 1,4 ha, será 
constituída por dois volumes de água ligados entre si por uma passagem hidráulica, uma 
admissão de água a sul e um descarregador de superfície a norte” (pp3-37). “A gestão da água 
nesta pateira processa-se de forma natural” (pp3-38). 
 
“A proposta de Estrutura Verde teve como objetivo a sustentabilidade ambiental e paisagística 
das soluções preconizadas, assentando em bases concetuais de natureza estética, funcional e 
económica, de modo a promover e assegurar aspetos de enquadramento, proteção, preservação 
e recuperação da paisagem” (pp3-38). “A estrutura verde proposta teve como base a estrutura 
ecológica já existente, assim como carácter paisagístico dos locais a intervir, com o objetivo de 
manutenção dos recursos naturais e das atividades humanas aí desenvolvidas, visando contribuir 
numa perspetiva integrada, para a valorização paisagística e ambiental do território em questão” 
(pp3-39). 
 
“Atendendo à elevada amplitude visual do vale do Pranto, da qual é em parte responsável a 
escassa presença de elementos verticais de referência, designadamente vegetais, os quais surgem 
ao longo da vala real e em alinhamentos descontínuos na rede viária, a estrutura verde 
preconizada procurou respeitar a matriz paisagística dominante, promovendo-se principalmente 
ações para estabilização de superfícies, em particular taludes, através da aplicação 
hidrossementeira á base de herbáceas. As plantações dos estratos arbóreo-arbustivos propostas 
são muito localizadas, concentrando-se nas margens das valas Real e Galegoa, nas áreas 
marginais às pateiras e ao longo da EM 622” (pp3-39). 
 
Conclui, relativamente à “Melhoria da Eficiência do Uso da Água”, que “a metodologia de rega 
usada para regar os campos agrícolas do Vale do Pranto tem a particularidade de não apresentar 
perdas de água por operação quer ao nível da adução/distribuição quer ao nível da parcela. Toda 
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a água que não é consumida (evapotranspiração das culturas e evaporação direta das valas) 
retoma diretamente ao rio Pranto através das valas de drenagem” (pp3-40). 
 
“Com o conjunto de infraestruturas proposta para a rede primária e secundária onde o transporte 
de água é feito em condutas fechadas, não existem perdas por evaporação, pelo que o volume a 
derivar para rega será sempre inferior ao volume atualmente necessário” e que “as intervenções 
preconizadas permitirão, portanto, atingir uma eficiência global da rede de transporte e 
distribuição da ordem dos 95% a 100%, traduzindo-se num ganho de eficiência entre os 5 e os 
10%” (pp3-41). 
 
Relativamente à rede de acessos viários refere que “a reformulação da atual rede de caminhos e 
a construção da nova rede de caminhos é necessária, considerando que o estado atual de 
conservação e a ligação às principais vias de comunicação condicionam o aproveitamento 
agrícola. O traçado considerado procurou adaptar-se o melhor possível ao dos caminhos 
existentes, ou previstos com o projeto de emparcelamento, de modo a causar o mínimo de 
interferência com os terrenos agrícolas e com as culturas já instaladas, a evitar conflitos com os 
agricultores, que em geral se opõem às expropriações dos seus terrenos ou à destruição de 
infraestruturas, mesmo que sejam precárias. A rede viária projetada, será integrada com as 
restantes obras de adução, de drenagem e rede de rega, de modo a que a solução global 
encontrada se apresente coerente, flexível e de gestão simplificada” (pp3-41). 
 
“A rede viária do Bloco de emparcelamento do Campo do Conde terá uma extensão aproximada 
de 18,8 km” (pp3-42), sendo “basicamente constituída por dois caminhos longitudinais, sendo a 
ligação entre estes caminhos e a vala de rega central feita através de rede de caminhos 
transversais” (pp3-44). Os caminhos agrícolas terão uma faixa de rodagem de 3 ou 4 metros, 
“bermas de 0,50 m e com estrutura de pavimento composta por 2 camadas de tout-venant” (pp3-
45).  
 
Relativamente à rede de drenagem refere que “ao nível da rede de coletores – com operações de 
manutenção e/ou reperfilamento das valas e linhas de água naturais existentes, com a 
reposição/adoção de uma secção transversal e longitudinal que se adeque aos seus níveis de 
escoamento” (pp3-46) e que “o traçado projetado está de acordo com os limites dos novos lotes, 
bem como com o nivelamento a implementar em cada um dos novos lotes, tendo sido considerada 
a necessidade dos agricultores em gerir o plano de água na cultura do arroz. Assim, será 
necessário proceder à abertura de novas valas e à desativação de outras” (pp3-47) 
 
Prevê, entre outros, realizar o “reperfilamento e recondicionamento das valas e linhas de água 
naturais existentes, exteriores ao perímetro, com a reposição/adoção de uma secção transversal 
e longitudinal que se adeque aos seus níveis de escoamento, numa extensão total de cerca de 4,87 
km – rede de coletores (vala da Galegoa, vala V3, vala V4, vala V5 vala da Mata e vala do Monte)” 
(pp3-47) e que “um destes sistemas é o das águas exteriores ao perímetro, cuja vala principal é a 
vala da Galegoa para a qual derivam os caudais provenientes das outras valas exteriores ao 
perímetro, sendo as mais importantes a vala V5 e a vala do Monte” (pp3-48) e que “no que diz 
respeito às valas das Encostas, este sistema funciona como um conjunto de valas de cintura que 
recebem as águas das encostas e as descarregam na vala Real, através de outros coletores da 
drenagem existentes”(pp3-48). “As valas exteriores ao perímetro de rega possuem uma extensão 
total de 4 871 m” (pp3.48). 
 
“As obras de arte normais, que se consideraram como necessárias ao bom funcionamento da rede 
de drenagem, são aquedutos, quedas e confluências. Serão ainda colocadas soleiras de fixação, a 
executar com enrocamento, no início das valas ou noutros pontos onde se considerou conveniente 
a sua proteção e fixação, nomeadamente em curvas acentuadas” (pp3-52). 
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“O açude do Casal da Rola, com capacidade para derivar cerca de 150 l/s, será construído no rio 
Pranto, junto à Ponte do Casal da Rola (EN342), no local onde é habitualmente construído o açude 
temporário que permite beneficiar o campo de Porto de Ferro. O açude do Casenho, com 
capacidade para derivar cerca de 200 l/s, será construído na ribeira da Telhada, junto da ponte 
na estrada municipal. Os açudes constituídos por uma pequena edificação para instalação de 
todos os equipamentos, instalações elétricas de comando e autómatos necessários, sistema de 
iluminação e sistema de deteção de intrusão, deverão possibilitar a rega dos campos a jusante 
sem que, contudo, se revelem barreiras evidentes nos curos de água em que são instalados” (pp3-
60) e que a “ensecadeira a construir no rio Pranto, imediatamente a jusante das comportas da 
Maria da Mata, visa, em fase da obra” (…) “permitirá fazer a gestão dos níveis de água no rio 
Pranto” (pp3-60). 
 
Situação de referência relativa aos sistemas ecológicos (Comunidades vegetais, Habitats e 
espécies da flora e da fauna) 
 
Para o efeito considerou “toda a área de intervenção do projeto, acrescida de um buffer de 200 
m” (pp4-1) 
 
Descreve as metodologias de trabalho e os critérios utilizados para classificar as comunidades 
vegetais (Habitats) e as espécies da flora e da fauna com vista à caraterização da área de estudo. 
Refere que “foi realizada uma saída de campo à área de estudo no dia 14 de fevereiro de 2019” 
(pp4-64) 
 
Das espécies da flora com maior relevância ecológica recenseou Caropsis verticillato-inundata, 
Centaurea sphaerocephala subsp. lusitanica, Scrophularia grandiflora como tendo ocorrência 
provável na área de estudo e confirmou a ocorrência de Quercus suber (pp4-76,77). 
 
Através de pesquisa bibliográfica e trabalho de campo realizado em “estudo no dia 14 de fevereiro 
de 2019” (pp4-66), recenseou como tendo ocorrência provável na área de estudo, 7 espécies de 
peixes, 15 espécies de anfíbios, 19 espécies de répteis, 132 espécies de aves e 49 espécies de 
mamíferos. Com exceção dos peixes, na generalidade dos casos trata de espécies com ocorrência 
confirmada (pp4-78). 
 
“A aplicação dos critérios definidos no capítulo da metodologia permitiu definir 41 espécies como 
sendo mais relevantes em termos da conservação da biodiversidade, 35 delas confirmadas para 
a área de estudo” (4-83). 
 
Da aplicação da queles critérios obteve “Área de primeiro nível / “Muito Sensíveis”: − Áreas de 
caniçal, por serem locais de abrigo e/ou reprodução de espécies com estatuto, como a águia-
sapeira (Circus aeruginosus) (VU) (Desenho 40404-EA-1202-DE-0009 do Volume 12.2 – Peças 
Desenhadas); − Área considerada muito sensível para aves aquáticas, segundo o “Manual de 
apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de 
energia elétrica” (ICNB, 2010a,b) (Desenho 40404-EA-1202-DE-0009 do Volume 12.2 – Peças 
Desenhadas). Áreas de segundo nível / “Sensíveis”: − Área considerada sensível para aves 
aquáticas, segundo o “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas 
aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica” (ICNB, 2010a,b)” (pp4-95). 
 
Relativamente à evolução da situação de referência na ausência do projeto refere que “é de 
prever que na área envolvente ao projeto continue a verificar-se um tipo de ocupação semelhante 
ao atual, sendo esperada, contundo, a degradação de alguns biótopos devido à possibilidade de 
expansão de espécies invasoras” (pp5-3). 
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Descreve as metodologias para a classificação, caraterização e avaliação dos impactes 
expectáveis pela concretização do projeto (pp6-1,2). 
 
Para a fase de construção prevê que ocorra : 

 “destruição e perda de habitat de espécies florísticas e faunísticas, devido à desmatação 
(fase de construção); 

 Proliferação de espécies exóticas (fase de construção, de exploração e desativação); 

 Alterações da composição das comunidades faunísticas devido à perturbação (fases de 
construção e exploração); 

 Mortalidade de espécimes por causas não naturais, tais como colisão e atropelamento 
(fases de construção e exploração)” (pp6-32). 

 
“Todos os impactes foram classificados como de baixa a muito baixa significância, sendo que os 
biótopos que se prevê que sejam mais afetados possuem um valor ecológico baixo ou muito baixo” 
(pp6-35). 
 
“Os principais impactes sobre a fauna na fase de construção do adutor do Pranto, do distribuidor 
do Marnoto e do emparcelamento do bloco do Campo do Conde, dizem respeito, sobretudo, à 
alteração da comunidade que utiliza a área de estudo devido à perda de biótopos provocada pela 
remoção da vegetação e à perturbação causada pelas ações projetadas. Estes impactes foram 
considerados prováveis, temporários e reversíveis, sendo classificados como de baixa ou muito 
baixa significância” (pp6-36). 
 
Prevê que “os impactes negativos sobre a flora, esperados durante a fase de exploração dos 
projetos em avaliação, são diminutos, estando classificados como de muito baixa significância no 
caso do adutor do Pranto e Distribuidor do Marnoto e de baixa significância no caso do projeto de 
emparcelamento rural do Campo do Conde. Estes impactes correspondem ao favorecimento da 
instalação de espécies exóticas invasoras decorrentes das perturbações esporádicas causadas 
pelas atividades de manutenção e conservação” (pp6-40). 
 
“Na área do bloco do Campo do Conde, destaca-se a ocorrência de impactes positivos ligados à 
recuperação das áreas de valas de drenagem e caminhos a desativar, à implantação de duas 
pateiras e da estrutura ecológica verde” (pp6-40). 
 
“Os impactes negativos previstos para a fauna, na fase de exploração, são diminutos e prendem-
se com um possível aumento da perturbação da fauna e com o aumento do risco de 
atropelamento. Considera-se que a presença humana deve manter-se na zona, com exceção da 
realização de atividades de manutenção e conservação do adutor, sendo a perturbação existente 
nesta fase menor que a prevista para a fase de construção (…), assim, consideram-se estes 
potenciais impactes como improváveis e muito baixa significância” (pp6-40). 
 
“O rio Pranto apresenta atualmente um fluxo largamente condicionado pelas necessidades de 
rega e drenagem da cultura do arroz, mantendo-se “fechado” na confluência com o Mondego 
uma parte do ano, quando interessa manter os campos alagados, sendo depois retomado o 
escoamento natural. Através da construção e exploração do adutor do Pranto, será possível 
manter o fluxo do rio o mais natural possível, eliminando a necessidade de utilização destas 
comportas. Assim, espera-se que o rio Pranto possa correr livremente, passando a estar sujeito às 
variações de caudal naturais, pelo que passará a ser essencialmente um sistema lótico. Considera-
se que este é um impacte positivo, com especial incidência na ictiofauna, uma vez que as espécies 
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autóctones estão bem-adaptadas a estes sistemas, pelo que serão beneficiadas, relativamente a 
espécies exóticas, ainda que estas devam continuar a existir na área. Este será um impacte 
positivo, permanente, considerando-se de baixa significância” (pp6-40). 
 
Define as medidas a implementar na fase de construção e de exploração para minimizar os 
impactes negativos do projeto sobre os sistemas ecológicos (pp6-9,11). 
 
Análise 
O EIA avalia a relação do projeto com as “Áreas Classificadas” que integram o Sistema Nacional 
de Áreas Classificadas, conforme definido no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado 
pelo Decreto-lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, para efeitos de enquadramento do projeto e 
avaliação e classificação dos impactes previstos.  
 
A caraterização da situação de referência inclui informação que consta na bibliografia mais 
relevante para a obtenção de informação relativa à distribuição dos Habitats e das espécies da 
flora e da fauna, incluindo os estatutos de proteção legal e de conservação. 
 
O período em que foram realizados os trabalhos de campo (“no dia 14 de fevereiro de 2019”) 
para a caraterização da situação de referência é desadequado e insuficiente para um EIA em fase 
de projeto de execução. 
 
A informação relativa à distribuição das comunidades vegetais e das espécies da flora e da fauna 
vertebrada tem muito baixa resolução espacial pelo que condiciona a caraterização da situação 
de referência. 
 
Parecer 
Atendendo ao fato da área do projeto do Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto 
e do Emparcelamento do Campo do Conde não abranger “Áreas Classificadas” integradas no 
Sistema Nacional de Áreas Classificadas, conforme definido no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 
de julho, alterado pelo Decreto-lei n.º 242/2015, de 15 de outubro, pelo fato da área do projeto 
já ter atualmente uso agrícola igual ao proposto, pelo fato do caudal a utilizar no sistema de rega 
já se encontrar na atualidade a ser desviado do Rio Mondego, apesar das fragilidades 
diagnisticadas ao EIA para a definição da situação de referencia que poderá condicionar a 
classificação, caraterização e avaliação dos impactes expectáveis pela concretização do projeto, 
o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP (ICNF) emite parecer desfavorável à 
construção da “pateira do Bicanho” que terá “uma superfície de 3,9 hectares” (parcela M07) e da 
pateira “de Porto Godinho” com 1,4 hectares (parcela M35A, com 0,85 hectares e na parcela 
M37A, com 0,5 hectares), porque a presença destas estruturas junto às áreas de cultivo de arroz 
não contribuem para a gestão do habitat das espécies da fauna e porque potenciam a presença 
de algumas espécies de aves nas proximidades daqueles locais, potenciando o conflito entre a 
ecologia das espécies e a gestão das áreas de arrozal e emite parecer favorável “Processo de 
Avaliação de Impacte Ambiental nº 3354 Modernização do Regadio Precário do Pranto I - Projetos 
de Execução do Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do Emparcelamento do 
Campo do Conde” condicionado: 

1) À restituição ao Rio Mondego no “Açude-ponte de Coimbra, onde tem início o Canal 

Condutor Geral” que alimenta o “Adutor Direito do Pranto” dos volumes de água 

correspondentes aos ganhos “de eficiência entre os 5 e os 10%” (pp3-41) pela 

implementação do projeto de modo a diminuir as incidências do “Aproveitamento 

Hidroagrícola do Baixo Mondego” nos ecossistemas naturais dependentes do Rio 
Mondego; 
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2) Os trabalhos para realizar o “reperfilamento e recondicionamento das valas e linhas de 

água naturais existentes, exteriores ao perímetro, com a reposição/adoção de uma 

secção transversal e longitudinal que se adeque aos seus níveis de escoamento, numa 

extensão total de cerca de 4,87 km – rede de coletores (vala da Galegoa, vala V3, vala V4, 

vala V5 vala da Mata e vala do Monte)” deve restringir-se aos estritamente necessário 

para garantir a funcionalidade dos elementos dos órgãos de segurança do projeto, 

procurando manter as condições biofísicas que garantam o continuum fluvial; 

3) Os trabalhos para realizar o corte de vegetação nas valas, linhas de água, taludes de 

estradas e caminhos devem ser realizados fora do período de 15 de março a 15 de julho, 

que corresponde ao período de maior frequência de episódio de reprodução das espécies 

da flora e da fauna; 

4) A biomassa e os solos mobilizados em locais onde tenham sido recenseadas espécies 

exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, 

devem ser geridos de modo a minimizar o risco de dispersão e potencial proliferação 

daquelas espécies. 

a. Uma das opções de gestão poderá consistir na deposição destes materiais no 

fundo das valas a aterrar no âmbito da reconfiguração das parcelas, valas de 

drenagem e acesso a operar para concretização do projeto de Emparcelamento 

do Campo do Conde; 

5) O açude do Casal da Rola, o açude do Casenho e a “ensecadeira a construir no rio Pranto” 
devem estar equipados com dispositivo que garantam o continuum fluvial para permitir 

às espécies de ecologia aquática transpor aqueles obstáculos; 

6) Durante a fase de exploração devem ser adotadas medidas de gestão com vista à redução 

da proliferação das espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 

92/2019, de 10 de julho; 

7) O material vegetal a utilizar nas operações para estabilização dos taludes das valas, 

acessos, parcelas, etc., deve ter proveniência local, por ser ecologicamente mais 

adaptada, sementes certificadas, para garantia de qualidade da proveniência e da boa 

condição sanitária; 

8) Durante a fase de exploração a entidade gestora deve procurar fomentar junto dos 

utilizadores do novo sistema de rega e das novas parcelas práticas agrícolas que 

minimizem a utilização de fertilizantes de síntese industrial e de fitofármacos de modo a 

reduzir a afetação dos solos, da água e das espécies da flora e da fauna. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Diretora Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Centro 

 

__________________________________ 

Fátima Araújo Reis 
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