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carga de Fundo e Descarga de Superfície. Planta 
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carga de Fundo e Descarga de Superfície. Cortes 
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carga de Fundo e Descarga de Superfície. Betão Ar-
mado 

40404-PE-0402-DE-067 - Nivelamento para adaptação do terreno ao regadio e 
à reestruturação fundiária do Campo do Conde. Es-
trutura verde. Pateira do Porto Godinho. Passagem 
Hidráulica e Estrutura de Descarga de Superfície 

40404-PE-0402-DE-068 - Nivelamento para adaptação do terreno ao regadio e 
à reestruturação fundiária do Campo do Conde. Es-
trutura verde. Pateira do Bicanho. Plano de Semen-
teiras e Plantações 

40404-PE-0402-DE-069 - Nivelamento para adaptação do terreno ao regadio e 
à reestruturação fundiária do Campo do Conde. Es-
trutura verde. Pateira do Porto Godinho. Plano de 
Sementeiras e Plantações 

40404-PE-0402-DE-071 a 
40404-PE-0402-DE-087 

- Nivelamento para adaptação do terreno ao regadio e 
à reestruturação fundiária do Campo do Conde. Es-
trutura verde. Plano de Sementeiras e Plantações 
(Folhas 01/17 a 17/17) 
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1. INTRODUÇÃO 

A Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do 

Baixo Mondego (ABOFHBM) apresentou a sua candidatura ao PDR2020 para fi-

nanciamento da “Modernização do Regadio Precário do Pranto I e Emparcelamento 

Integral do Campo do Conde”, tendo a mesma sido aprovada em 05 de Dezembro 

de 2016, com a designação Operação 3.4.2. – Melhoria da Eficiência dos Regadios 

Existentes/Modernização de Regadio Precário do Pranto I, PDR2020, com um subsí-

dio não reembolsável de € 24.969.050,00, sendo 21.223.692,50€ de comparticipa-

ção comunitária e 3.745.357,50€ de comparticipação nacional. 

Esta operação tem por objetivo o desenvolvimento das seguintes ações: 

• Reformulação do projeto de emparcelamento integral do Campo do Conde e 

atualização do respetivo Estudo de Impacte Ambiental; 

• Reformulação do projeto de infraestruturas e de obras complementares; 

• Elaboração de novos projetos de infraestruturas com vista à modernização do 

regadio precário do Pranto I; 

• Elaboração do Estudo de Impacte Ambiental da obra do adutor do Pranto I; 
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• Lançamento das empreitadas e construção de todas as infraestruturas proje-

tadas. 

Em outubro de 2017 foi mobilizada uma equipa técnica para iniciar os estudos e 

projetos, nomeadamente a atualização de toda informação contida no projeto de 

emparcelamento elaborado em 2003 e que suportou um projeto de infraestruturas 

hidráulicas e complementares concluído em 2006. 

No presente projeto de execução apresentam-se as bases do projeto e os novos 

lotes, estes já como resultado da consulta formal dos proprietários. 

O projeto de execução incide apenas no Perímetro do Campo do Conde. 

Para além do corpo do texto incluem-se anexos e peças desenhadas, como par-

tes integrantes do Projeto de Execução. 

Refere-se finalmente que, por indicação prévia da Agência Portuguesa do Ambi-

ente (APA), será elaborado e apresentado um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

único, integrador da obra do adutor do Pranto I e das intervenções para a imple-

mentação do emparcelamento.  
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2. HISTÓRICO DO PROJETO DE EMPARCELAMENTO DO PRANTO 

O Vale do Pranto, até finais da década de 80, era gerido por Associações de 

Proprietários, tuteladas pela Direção Hidráulica do Mondego (DHM) e pela Direção 

Geral de Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos. Todo o Vale do Pranto, último 

afluente da margem esquerda do Rio Mondego, estava dividido em campos, corres-

pondendo a cada um uma Associação. As Associações elegiam uma direção que de-

finia os trabalhos a realizar em cada ano, calculava os respetivos custos, submetia o 

programa à aprovação de todos, mandava realizar os trabalhos, com o apoio ou não 

da DHM e, posteriormente, os custos eram divididos proporcionalmente por todos 

os proprietários desse campo. Esta taxa que pagavam era designada vulgarmente 

por “finta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1 – Campos do Vale do Pranto 
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Desde o início da constituição da Equipa do Projeto do Mondego, em 1978, que 

novas infraestruturas e emparcelamento vinham sendo solicitadas para esta zona. 

Várias razões levaram que até finais da década de 90 a prioridade do emparcela-

mento tivesse sido dada aos perímetros do Vale Central.  

Pelas grandes dificuldades existentes em termos de rega e drenagem e pelo 

facto do Campo do Conde ser o mais difícil de regar, em meados da década de 80 

foi solicitada uma intervenção local ao nível do Ministério da Agricultura, que se tra-

duziu na 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. 

Por estes motivos se inicia por este Campo a proposta da realização do empar-

celamento e dos melhoramentos fundiários. 

A primeira fase do projeto de emparcelamento iniciou-se em fevereiro de 2002 

e terminou em maio de 2003.  

Em 20 de agosto de 2003 foi publicada a Portaria Nº 867 de 2003, que fixou as 

bases do projeto de emparcelamento do perímetro. 

Os trabalhos da 1ª fase foram realizados no âmbito de um protocolo celebrado 

a 20 de fevereiro de 2002 entre a Associação de Beneficiários da Obra de Fomento 

Hidroagrícola do Baixo Mondego (ABOFHBM) e o Instituto de Hidráulica Engenharia 

Rural e Ambiente (IHERA). 

Posteriormente, a ABOFHBM apresentou, através do Instituto de Desenvolvi-

mento Rural e Agricultura (IDRHa), atual Direcção-Geral de Agricultura e Desenvol-

vimento Rural (DGADR), uma candidatura ao AGRO para a realização do projeto de 

emparcelamento (2ª fase, traçado dos novos lotes), a qual foi aprovada a 30 de ja-

neiro de 2004. Esse projeto teve o seu início em 20 de novembro de 2003 e conclu-

são em 31 de Dezembro de 2004. 

Mais tarde, em 2016, foi aprovada a candidatura ao projeto de Modernização do 

Regadio Precário do Pranto I e do Emparcelamento Integral do Campo do Conde, 

viabilizando-se o financiamento da obra. 

Apesar das bases do emparcelamento do Campo do Conde e dos Campos do 

Frade, Canal de Fora, Amieira, Paul, Calçada, Paul do Quinto e Ribeira da Telhada, 

Velho e Marnoto, Seminário e Porto de Ferro, terem sido fixadas, respetivamente, 

pelas Portarias n.os 867/2003, de 20 de agosto, e 211/2005, de 24 de fevereiro pelo 

extinto IDRHa, a DGADR manifestou incapacidade, de recursos humanos e de meios 
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materiais, para assumir a responsabilidade do emparcelamento integral do Vale do 

Pranto. 

Como consequência, e por obrigação da respetiva legislação vigente, a ABO-

FHBM estabeleceu em outubro de 2018 um acordo de parceria com o Município de 

Soure (Anexo I), tendo ficado este último como promotor responsável pelo projeto, 

por ser quem administrativamente tutela a região onde decorrerão as obras. 

Trata-se de uma parceria estratégica bastante útil e de inegável mais-valia para 

o desenvolvimento hidroagrícola deste importante vale secundário que é o do Pran-

to. 

Neste Projeto de Execução apresentam-se os dados relativos à fixação das ba-

ses do projeto de emparcelamento e o traçado dos novos lotes do perímetro de 

Campo do Conde. Do mesmo modo, caracterizam-se as infraestruturas hidráulicas e 

complementares necessárias ao desenvolvimento hidroagrícola do Campo do Con-

de. 

Estas infraestruturas hidráulicas e complementares encontram-se já com bas-

tante detalhe porque se trata de uma reformulação de obras já projetadas há mais 

de uma década. 

Este Perímetro de Emparcelamento de Campo do Conde corresponde aos desig-

nados Campos do Conde e do Bicanho, situados na zona central do vale do Pranto, 

cujos prédios pertencem à freguesia de Vinha da Rainha (na sua maioria) e à fre-

guesia de Samuel, ambos no concelho de Soure.  

Na parte norte deste perímetro existe uma estação elevatória que tem assegu-

rado a rega e a drenagem deste Perímetro e ainda a drenagem da Quinta do Semi-

nário. A existência desta infraestrutura pesou na decisão da Associação em escolher 

o Campo do Conde para primeira zona do Vale do Pranto a dotar com emparcela-

mento e novas redes de rega, drenagem e viária. 

Os terrenos agrícolas deste perímetro têm cotas próximas do valor zero. O leito 

das valas na sua maior parte tem cotas negativas. Nestas condições só a cultura do 

arroz tem sido possível. 
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3. ASPETOS GERAIS E ESSENCIAIS DO PROJETO 

3.1. Legislação aplicável 

A legislação na qual este projeto se apoia consiste, fundamentalmente, nas dis-

posições legais da Lei nº 111/2015, de 27 de agosto, que estabeleceu o novo Re-

gime Jurídico da Estruturação Fundiária e que prevê como instrumentos de estrutu-

ração fundiária, de entre outros, o emparcelamento rural e a valorização fundiária. 

O artigo 34º da Lei nº 111/2015, de 27 de agosto, dispõe que a valorização 

fundiária tem por objetivo a qualificação e o melhor aproveitamento económico, 

ambiental e social das parcelas e dos prédios rústicos, através da execução de 

obras de melhoramento fundiário, e que as ações de emparcelamento rural, simples 

ou integral, podem ser englobadas em projetos de valorização fundiária. 

3.2. Resumo do projeto 

Em termos genéricos, o bloco de rega do Campo do Conde será sujeito a um 

projeto de emparcelamento integral que, por definição, para além de uma nova ma-

triz fundiária, inclui infraestruturas de rega, de drenagem e caminhos rurais e agrí-

colas. Dada a especificidade do Campo do Conde, serão desenvolvidos trabalhos de 

adaptação dos terrenos ao regadio, de modo a permitir o cultivo sem restrições e a 

rega por gravidade, como é adequado ao tipo de terrenos em causa. 

Deixará de haver prédios encravados (sem acesso a caminho) e, no futuro, a 

rega passará a ser feita a partir de tomadas de água adequadas e o enxugo terá 

uma rede própria. Acabará a situação atual em que a água de drenagem é, simul-

taneamente, água de rega, com os naturais inconvenientes daí resultantes. 

Acabará também a dependência atual de uns agricultores em relação aos outros 

seus vizinhos, quer do ponto de vista do tipo de cultura quer também de cultivares. 

Atualmente, a rede de rega é a mesma que a de drenagem e, quando é neces-

sário dar a chamada “quebra seca”, todo o campo fica a seco. Do mesmo modo, 

quando é necessário regar, a água é introduzida na atual rede de valas e todos os 

terrenos são inundados. Nesta situação, as próprias cultivares de arroz devem ter 

um ciclo cultural muito semelhante, ou seja, o que uns fazem os outros também 

têm de fazer. 

Com uma rede de rega independente da rede de drenagem cada agricultor po-

derá gerir as suas atividades agrícolas sem depender dos seus vizinhos. 
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A água de rega terá origem no Canal Condutor Geral do Baixo Mondego, como 

até agora tem sucedido. 

O atual cenário caótico em termos de estrutura fundiária e de condições difíceis 

de exploração agrícola será revertido para um quadro idêntico ao dos terrenos do 

vale central do Mondego, com adequadas infraestruturas para a produção agrícola. 

Nos pontos seguintes apresenta-se uma caracterização exaustiva da área em 

estudo, de todas as atividades desenvolvidas, das soluções alternativas razoáveis 

estudadas e das infraestruturas projetadas. 

3.3. Caracterização geral do perímetro de emparcelamento 

3.3.1 Localização geográfica e área do projeto 

A zona terminal do vale do rio Pranto é constituída por uma baixa aluvionar com 

cerca de 1 400 hectares, com cotas muito próximas do nível médio das águas do 

mar. 

Este rio é o último afluente da margem esquerda do rio Mondego e, dadas as 

suas características topo-orográficas, no vale do Pranto a agricultura apenas é pos-

sível através de uma adequada proteção contra as ondas das marés e contra a in-

trusão salina. 

O vale está dividido em dois blocos - Pranto I e Pranto II. O Pranto I subdivide-

se nos seguintes campos: o Campo da Amieira (120 ha), o Campo da Telhada, Paúl 

do Quinto e da Calçada (97 ha), o Campo do Velho e Marnoto (189 ha), o Campo 

do Seminário (82 ha), o Campo do Porto Ferro (75 ha) e o Campo do Conde 

(346 ha). 

O Campo do Conde situa-se no terço médio do vale e em termos administrati-

vos tem prédios rústicos pertencentes às freguesias de Vinha da Rainha e de Sa-

muel, ambas no concelho de Soure, distrito de Coimbra. 

Estes terrenos situam-se numa zona de depósitos aluvionares com característi-

cas orogénicas muito particulares, dado que, quer a montante quer a jusante, exis-

tem terrenos com cotas mais elevadas, conferido ao campo as características de 

“fossa”, em que as cotas médias dos terrenos cultivados se situam entre os 4 cm e 

os 10 cm. Os talvegues das valas de drenagem situam-se a cotas com valores pró-

ximos de 1 m abaixo do nível médio das águas do mar. Todas as valas têm leito 

com cotas negativas. 
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Foram as características específicas destes campos que determinaram no início 

da década de 90 a decisão de se construir a estação de bombagem do Bicanho para 

assegurar a rega e o enxugo destes campos e cujo funcionamento tem sido essen-

cial para estes agricultores. 

Os limites do perímetro de emparcelamento, e conforme consta do Despacho do 

Gabinete do Ministro n.º 6166/2019, de 11 de junho, são os seguintes: 

a) Norte: Rio Pranto e limite norte da Quinta do Bicanho; 

b) Sul: Caminho camarário até ao início da Quinta do Seminário; 

c) Nascente: Estrada municipal nº 621, mata e caminho camarário; 

d) Poente: Rio Pranto.  

Detalhando, o limite do perímetro de emparcelamento começa a Norte junto à 

ponte da linha do caminho-de-ferro sobre o rio Pranto, segue pela margem direita 

do rio até à estação de bombagem, atravessa a linha do caminho-de-ferro (direção 

sul), contorna a Quinta do Bicanho (que confronta a nascente com a EN 621), atra-

vessa a EN 621 e contorna a Mata (pelo exterior da vala) até à EN 621. 

A Nascente e Sul contorna as termas da Azenha (exclui as termas) até ao cami-

nho em Campo de Lares, contorna o Campo de Lares pelo caminho (norte e nas-

cente) e pela vala (sul e poente), atravessa o caminho camarário e contorna os 

prédios de Fernando Lopes da Cunha Pereira e Albino Almeida Coelho até à vala da 

Galgoa (incluindo esta até à interceção com a EN 622); acompanha a EN 621 (dire-

ção sul) até ao caminho camarário (a jusante da EN 621), segue pelo caminho, 

contorna as Bordas (nascente e sul) até aos Areeiros, onde o caminho deixa de ser 

o limite; o limite segue a sul dos prédios de Manuel Simões Júnior e de Herdeiros de 

José Soares até ao prédio da Quinta do Seminário (este é dividido pelo CM 1104).  

A Poente o limite segue à direita da mota direita do Rio Pranto (direção norte) 

até à ponte do caminho-de-ferro sobre o rio Pranto. 

Fazem extrema mas não pertencem ao limite: 

• O Penedinho (monte entre Campo de Lares e Caniçal); 

• Motas do rio Pranto; 

• Motas do caminho-de-ferro; 

• Estrada municipal EM 621; 

• Estrada Municipal EM 622; 

• Caminho camarário que contorna as Bordas (com início no Choupal, na 

EM 621); 
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• Artigos matriciais urbanos: café, casas das termas da Azenha e do Bicanho. 

 

 

 

Figura 3-1 – Campo do Conde 
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Na figura junta apresenta-se um enquadramento a nível nacional da área de in-

tervenção. 

 

Figura 3-2 – Enquadramento regional e nacional do projeto 

Na figura seguinte apresenta-se uma planta geral do aproveitamento hidroagrí-

cola do Baixo Mondego, evidenciando-se o vale do Pranto e o Campo do Conde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-3 – Vale do Pranto e Campo do Conde. Localização 
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3.3.2 Proprietários 

3.3.2.1. Número 

O número de proprietários do Campo do Conde são 240 (menos 79 que há 15 

anos) e possuem a propriedade integral ou parcial dos 1195 prédios existentes. 

Destes proprietários, dois são institucionais: 

• A Direção-Geral do Tesouro e Finanças com 2 prédios (vala da Galgoa e outro 

prédio); 

• O Município de Soure com 3 prédios. 

Existem três proprietários que estão constituídos sob a forma de empresa: 

• Infraestruturas de Portugal, S.A. (CP - Caminhos de Ferro Portugueses); 

• Palace Douro Desenvolvimento Turístico e Imobiliário Sociedade Hotel; 

• Sociedade agrícola Arunca e Seminário. 

Os restantes 235 são proprietários particulares (casados em regime de comu-

nhão geral de bens ou de adquiridos, solteiros, viúvos, herdeiros (ver quadro jun-

to). 

Quadro 3-1 – Distribuição dos proprietários quanto ao tipo, nº de prédios e 
área ocupada 

Tipo de 

Proprietário 

Proprietários Prédios Área 

Nº % Nº % ha % 

Instituição 2 0,84 5 0,42 1,81 0,55 

Empresa 3 1,25 5 0,42 13,10 3,99 

Particular 234 97,91 1185 99,16 313,72 95,46 

Total 239 100,0 1195 100,0 328,63 100,00 

 

É de referir também que existem 38 prédios com mais de um proprietário. Con-

forme se pode verificar no quadro seguinte, há 34 prédios com dois proprietários, 3 

com três e 1 com cinco. 
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Quadro 3-2 – Prédios em regime de copropriedade 

Coproprietários Prédios Frações 

2 34 68 

3 3 9 

5 1 5 

Total 38 82 
 

3.3.2.2. Residência 

A maior parte dos proprietários reside nas freguesias próximas do Campo do 

Conde (Vinha da Rainha, Alqueidão e Borda do Campo). Esses proprietários são 

155, representando 64% do total.  

No Quadro 3-3 encontra-se a distribuição dos proprietários por freguesia no ca-

so das envolventes do trabalho, ou por concelho ou por país nos casos mais distan-

tes. 

Com residência no estrangeiro há 10 proprietários (Luxemburgo). 

Quadro 3-3 – Distribuição dos proprietários por freguesia/concelho/país 

 
Localidade 

 
Número 

 
% 
 

Vinha da Rainha 67 28,0% 

Alqueidão 45 18,8% 

Borda do Campo 42 17,6% 

Figueira da Foz 11 4,6% 

Luxemburgo 10 4,2% 

Samuel 10 4,2% 

Coimbra 9 3,8% 

Paião 6 2,5% 

Soure 6 2,5% 

Louriçal 5 2,1% 

Lavos 4 1,7% 

Abrunheira  2 0,8% 

Castanheira do Ribatejo 2 0,8% 

Lisboa 2 0,8% 

Setúbal 2 0,8% 

Alhadas 1 0,4% 

Almada 1 0,4% 
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Localidade 

 
Número 

 
% 
 

Anadia 1 0,4% 

Antanhol 1 0,4% 

Bombarral 1 0,4% 

Carriço 1 0,4% 

Cascais 1 0,4% 

Gesteira 1 0,4% 

Leiria Gare 1 0,4% 

Marinha das Ondas 1 0,4% 

Pombal 1 0,4% 

S. João de Estoril 1 0,4% 

Tomar 1 0,4% 

Viana do Castelo 1 0,4% 

Vila Nova de Santo André 1 0,4% 

Viseu 1 0,4% 
Total 239 100 

3.3.3 Estrutura predial e das explorações agrícolas do Campo do Conde 

Na sequência do levantamento que se fez dos artigos matriciais na Repartição 

de Finanças do Concelho de Soure, e dos inquéritos efetuados aos proprietários, ve-

rificou-se que no perímetro existem 1195 artigos de prédios rústicos, sendo 1187 

na freguesia de Vinha da Rainha e 8 na de Samuel. Entende-se por prédio rústico 

uma parcela de terreno à qual foi atribuído um número na respetiva matriz predial e 

que pode pertencer a um ou mais proprietários. 

Para proceder à análise da estrutura predial agruparam-se os proprietários se-

gundo o número de prédios que possuíam. Foram consideradas as seguintes classes 

de prédios: um, dois, três a quatro, cinco a nove, dez a dezanove e vinte ou mais. 

De acordo com os dados do quadro seguinte, verifica-se que 85 proprietários 

(35,4%) têm apenas um prédio e ocupam cerca de 10,3% da área.  

O grupo que ocupa maior área é o dos proprietários com 20 prédios ou mais, 

que sendo apenas 13 (5,4%) em número, representam 28,8% da área. 
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Quadro 3-4 – Distribuição dos proprietários por número de prédios 

Número 

de Prédio 

Proprietários Prédios/frações Área 

Nº % Nº % ha % 

≥20 13 5,4 394 31,7 94,77 28,8 
10 a 19 22 9,2 297 23,9 84,29 25,6 
5 a 9 37 15,4 251 20,2 55,15 16,8 
3 a 4 38 15,8 124 10,0 35,51 10,8 

2 45 18,7 90 7,2 25,06 7,6 
1 84 35,4 85 6,8 33,86 10,3 

Total 239 100 1241 100 328,63 100 
 

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. 

Na sequência da consulta que se fez à Conservatória do Registo Predial e dos 

inquéritos efetuados aos proprietários, verificou-se que existem 1048 artigos de 

prédios rústicos que se encontram descritos na conservatória e 147 que não se en-

contram descritos. Dos 1048 prédios que se encontram registados, existem 1012 

que se encontram em nome do proprietário e 84 se encontram em nome de outro 

(quadro seguinte).  

Em anexo apresenta-se a lista dos prédios por artigo de matriz, com as respeti-

vas descrições do Registo da Conservatória e se se encontram ou não inscritos em 

nome do proprietário.  

Quadro 3-5 – Número de prédios que se encontram registados/inscritos 
em nome do proprietário 

Registos da 

Conservatória 
Artigos   

Em Nome do     

Proprietário  

Artigos 

/frações 

Descritos 1048  Inscritos 1012 

Não descritos 147  Não inscritos 84 

Total de Artigos 

do Perímetro 
1195  

Total de Artigos / 

frações registados 
1096 

 

No que respeita às explorações agrícolas, considerou-se na análise o conjunto 

de prédios dentro do perímetro que pertencem juridicamente a um dado proprietá-

rio, não estando incluídos os prédios arrendados. 
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O Estado, através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, foi excluído desta 

análise, dado que aparece como proprietário da vala da Galgoa, importante infraes-

trutura primária de drenagem que se manterá. 

 Quadro 3-6 – Explorações por classe de área 

 Nº Explorações Área 

Classes m2 Nº %  Ha % 

<1000 30 12,6 1,83 0,6 

1000<2500 41 17,2 6,83 2,1 

2500<10000 87 36,4 48,86 14,9 

10000<25000 44 18,4 70,09 21,3 

≥25000 37 15,5 201,03 61,2 

Total 239 100 328,63 100 

 

A área global útil do perímetro é cerca de 340 ha e o total da área dos 239 pro-

prietários 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 Galgoa), resulta numa média de cerca de 5 prédios por propri-

etário e uma área média por prédio de 2752 m2. 

A maioria das explorações tem menos de 1 ha, cerca de 66% (as mais peque-

nas têm 164 m2 e 271 m2). 

A classe mais representada em número é de 2 500 m2 a 9 999 m2, com 87 ex-

plorações que ocupam 48,86 ha ou seja 15% do Campo do Conde. 

A classe que ocupa mais área é a das explorações com mais de 2,5 ha; as 37 

explorações representam em área de cerca de 201 ha (61%). 

3.3.4 Conceção das infraestruturas para a valorização do Campo do Conde 

As infraestruturas hidráulicas e obras complementares para o emparcelamento 

integral do Campo do Conde seguirão uma filosofia igual à prevista e adotada nos 

projetos de 2003 e 2006. 

Com efeito, a partir da tomada T25 do canal condutor geral seguirá um adutor 

em conduta enterrada, em baixa pressão, no qual existirão derivações para os con-
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sumos de percurso, a saber: para o Campo da Amieira (a equipar mais tarde), para 

o Campo do Conde (a servir no imediato), para o distribuidor do Marnoto (a cons-

truir na mesma empreitada do adutor e para o qual se prevê ligação futura aos 

campos do Velho e Marnoto, Paúl do Quinto, Telhada e Calçada) e para os campos 

do Seminário (a equipar com uma rede de rega) e Porto Ferro (a equipar futura-

mente). 

A drenagem do Campo do Conde será assegurada por uma malha retangular de 

valas e linhas de água ligadas ao rio Pranto. 

A circulação no interior do bloco de rega será garantida por uma rede de cami-

nhos agrícolas, à semelhança do que está construído no vale central do Baixo Mon-

dego. 

Para garantir o melhor serviço de fornecimento de água e a sua utilização na 

agricultura, os terrenos serão adaptados mediante nivelamento. 

Cada massa de repartição será nivelada em função das suas cotas médias atu-

ais e de modo a poderem ser servidas pelos sistemas secundários de rega, à seme-

lhança do que está feito no vale central do Mondego. 

Para minimização dos impactes ambientais serão construídas duas pateiras, 

com circulação permanente de água, que a servirão de mancha de empréstimo de 

solos e de habitat das espécies animais que já se instalaram no vale do Pranto. 

Também as linhas de água de drenagem dos campos serão objeto de interven-

ção paisagística e ambiental, criando condições de quebra-vento e de abrigo de es-

pécies que atualmente não existem. 

Em anexo ao presente documento apresenta-se a memória descritiva do pro-

jeto de nivelamento para adaptação dos terrenos ao regadio, com as pateiras e os 

cordões vegetais propostos, e as respetivas peças desenhadas.  

3.4. Cronograma de execução 

O presente projeto de valorização fundiária surge após o primeiro trabalho do 

género realizado em 2003, o qual caducou pelo tempo decorrido e pela alteração da 

legislação respetiva. 

Trata-se de uma revisão e atualização, tendo em conta a alteração do quadro 

social do Campo do Conde; muitos dos agricultores saíram e muitas parcelas ou 

prédios mudaram de titularidade. 
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Uma vez que o emparcelamento integral será suportado numa candidatura do 

PDR 2020, que impõe tempos e graus de execução muito rígidos, foi necessário um 

esforço acrescido na execução tarefas “em antecipação”, deslocadas de um crono-

grama ou protocolo dito normal. Não se fugiu, nem tal seria possível, às obrigações 

legais. 

Não existe, portanto, um cronograma rígido mas, sim, um conjunto de tarefas 

encadeadas, conforme se dá conta nos pontos seguintes. 
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

4.1. Arranque do projeto 

O projeto de emparcelamento arrancou formalmente após o estabelecimento do 

protocolo de acordo entre o Município de Soure e a ABOFHBM, conforme já anteri-

ormente se fez referência. 

Consequentemente, foi pedido ao Ministério da Agricultura, Florestas e Desen-

volvimento Rural autorização para a sua elaboração, que foi deferida através do 

Despacho do Gabinete do Ministro n.º 6166/2019, de 11 de junho. Este despacho 

foi publicado no Diário da República, 2ª Série – N.º 126 – 4 de julho de 2019. 

Previamente, foram desenvolvidos vários estudos e projetos indispensáveis pa-

ra reduzir o tempo de execução das tarefas inerentes a este tipo de trabalho. 

Importa referir que se está na presença de uma reformulação de um projeto de 

emparcelamento realizado há mais de uma década que, por força da lei e das con-

dições económicas e sociais, ficou desatualizado. Não se trata de um projeto novo 

mas sim de uma continuidade revista à luz das condições atuais. 

Evidenciam-se nos pontos seguintes as atividades e os estudos e projetos reali-

zados e que sustentam o presente Projeto de Execução. 

4.2. Constituição dos órgãos de emparcelamento, reuniões e atas 

A publicitação do projeto de emparcelamento do Campo do Conde foi feita atra-

vés de edital datado de 15 de julho de 2019, tendo, também, sido publicitado na 

comunicação social escrita, conforme se evidencia na documentação anexa. 

Ainda antes, no dia 28 de junho de 2019, realizou-se um encontro técnico na 

Vinha da Rainha, no qual se apresentaram vários projetos de desenvolvimento para 

os vales do Mondego e do Pranto, destacando-se o projeto de valorização do Cam-

po do Conde. 

Mediante edital datado de 23 de julho de 2019, promoveu-se uma reunião na 

sede da Junta de Freguesia da Vinha da Rainha, a qual teve lugar no dia 30 do 

mesmo mês, pelas 21:00 horas. 

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

• Eleição de um representante dos proprietários para a comissão de valorização 

fundiária / emparcelamento; 



 

 
         Pessoa Coletiva de Direito Público. Capital Social Variável. Contribuinte Nº 502 068 710 

Quinhendros, Apartado 17  3140-901 Montemor-o-Velho. Tel. 239689728/02  Tlm.  966828223  Fax  239680839 
E-mail – abbaixomondego@mail.telepac.pt . http://www.abofhbm.net 

19

 

 

A ssociação  de B eneficiários 
da  O bra  de Fom ento  H idroagrícola  do B aixo M ondego 

• Eleição de um representante dos agricultores-rendeiros para a comissão de 

valorização fundiária / emparcelamento, se tal se justificar. 

Não existindo agricultores rendeiros, procedeu-se à eleição do representante 

dos proprietários, tendo sido eleito por maioria o Sr. José Manuel Costa Santos. 

No dia 13 de agosto de 2019, no Município de Soure, reuniu a comissão de va-

lorização fundiária, a qual é composta pelos representantes das seguintes entida-

des: 

• O presidente da Câmara Municipal de Soure, que preside; 

• Um representante da Direção-Geral do Território (DGT);  

• Um representante da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 

(DRAPC);  

• Um representante do Instituto dos Registos e Notariado, I. P. (IRN); 

• Um representante da Autoridade Tributária e Aduaneira (ATA);  

• Um representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro (CCDRC);  

• Um representante dos proprietários das parcelas incluídas na remodelação a 

efetuar, designado pelas respetivas associações;  

• Um representante da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

(DGADR);  

• Um representante da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF); 

• Um representante da Junta de Freguesia de Vinha da Rainha; 

• Um representante da Junta de Freguesia de Samuel. 

Nesta reunião foi apresentado e aprovado por unanimidade o Regulamento In-

terno da Comissão de Valorização Fundiária do Campo do Conde. 

Foi aprovado o envio dos boletins individuais dos proprietários com a indicação 

dos prédios e respetivas áreas. 

O envio dos boletins ocorreu a 21 de agosto de 2019 através de carta registada 

com aviso de receção. A fase de atendimento, esclarecimento, resposta e reclama-

ções terminou no dia 9 de outubro sem qualquer fato que tenha merecido relevo. 

Logo no dia 10 de outubro de 2019 publicitou-se por edital e na comunicação 

social escrita a conclusão do projeto de emparcelamento. Informou-se que o mes-

mo ficaria exposto na sede da Junta de Freguesia da Vinha da Rainha, de 
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14/10/2019 a 04/11/2019, inclusive, para os proprietários residentes no território 

nacional e até ao dia 25/11/2019, inclusive, para os residentes na Europa. 

No dia 17 de outubro de 2019, na sede do Município de Soure, realizou-se a se-

gunda reunião da comissão de valorização fundiária, na qual se deu conta de todo o 

trabalho entretanto realizado. 

A última reunião da comissão realizou-se no dia 12 de Dezembro de 2019, na 

sede do Município de Soure, à semelhança das anteriores, tendo-se dado por con-

cluído o processo de emparcelamento, ficando-se a aguardar pelo estudo de impac-

te ambiental conjunto (adutor, distribuidor do Marnoto e emparcelamento) para dar 

entrada em sede de Avaliação de Impacte Ambiental e obter a respetiva Declaração 

de Impacte Ambiental. 

Em anexo ao presente documento estão compilados todos os elementos referi-

dos e relacionados com este capítulo. 

4.3. Delimitação do perímetro 

O limite do perímetro de emparcelamento já foi apresentado em pontos anterio-

res da presente memória e consta das peças desenhadas anexas. 

4.4. Atualização da base de dados dos proprietários e contatos com os 
mesmos 

Uma tarefa morosa e fundamental que foi levada a cabo a partir de outubro de 

2017 foi a atualização da base de dados existente e o contato com os futuros pro-

prietários, os quais se deslocaram à sede da ABOFHBM para identificarem as suas 

parcelas e prédios e manifestarem a sua vontade em relação à futura localização 

dos seus lotes. 

Não houve qualquer reclamação quanto às bases do projeto. 

4.5. Classificação de terras e avaliação e benfeitorias 

4.5.1 Classificação de terras 

Para a avaliação das terras manteve-se a mesma classificação que se havia 

considerado em 2002, isto é, decidiu-se considerar apenas duas classes de terra – a 

1ª classe, à qual se atribuiu o valor de 10 pontos por m2, e que corresponde aos 

terrenos cultivados ou cultiváveis, e a 2ª classe, que está ocupada por valas (habi-

tualmente submersas e sem utilização agrícola) e à qual se atribuiu o valor de 5 
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pontos por m2. Esta avaliação foi feita com base no valor da terra naquela zona e 

no investimento que é necessário efetuar para tapar as valas. 

Como as valas cegas vão ser tapadas, a área que lhe corresponde atualmente 

como segunda classe passará a ser de primeira, ficando então todas as massas com 

uma classe única de terra, a 1ª classe, com o valor de 10 pontos por metro qua-

drado. 

O somatório da área total dos proprietários é de 328,63 ha, excluindo a vala da 

Galgoa, sendo 275,75 ha de terra arável e 52,88 ha de valas. 

Para a avaliação das áreas do território ocupadas por valas procedeu-se a um 

levantamento topográfico com o detalhe da escala 1:1 000 e a informação obtida 

foi cruzada com os limites dos atuais prédios. 

4.5.2 Avaliação de benfeitorias 

Não se identificaram benfeitorias que justificassem ser avaliadas para efeito de 

indemnização. 

Sabe-se da existência de alguns poços, principalmente de manilhas, geralmente 

usados para rega de pequenos campos de milho, situados próximo da estrada. Par-

te deles estão abandonados.  

Estes poços não foram avaliados uma vez que na situação futura todos os ter-

renos irão ter acesso a água de rega em igualdade de condições. 

4.6. Determinação da situação jurídica da propriedade 

Este trabalho foi realizado, quer através da consulta aos registos da conservató-

ria predial, quer através de inquérito aos proprietários. 

Apesar de ter sido solicitada informação específica a alguns proprietários, e de 

muitas situações estarem resolvidas, outras há que aguardam a realização de escri-

turas diversas para que se cumpra integralmente o que a legislação prevê. 

4.7. Plano de uso do solo 

A cultura principal destes campos é o arroz, que ocupa mais de 95 % da área 

cultivável, assumindo, assim, uma elevada importância económica na zona. Existem 

alguns terrenos marginais, de cotas mais elevadas e próximos da estrada para a 

Vinha da Rainha, que estão ocupados com milho e algumas hortícolas e árvores de 

fruto, sem grande expressão. 
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Esta importância da cultura do arroz é óbvia, face às deficientes condições de 

enxugo que o campo possui e que, consequentemente, impedem que se possa fa-

zer outra cultura. Mesmo esta só é possível graças à existência de um complexo 

sistema de valas designadas na zona por “valas cegas” (Figura 4-1). Na sua maio-

ria, estas valas foram abertas na estrema dos prédios de forma a elevar a cota dos 

terrenos anexos. Como estes estão praticamente ao nível do mar, se não houvesse 

algum controlo do nível da água no rio, conjugado com a flutuação das marés, esta-

riam permanentemente inundados. 

Nas últimas duas décadas a área das valas aumentou significativamente e esta 

situação (e grandeza) determinou os critérios de projeto de emparcelamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1 – Valas “cegas” 

Como acontece em geral em terrenos de características semelhantes, com co-

tas próximas de valores nulos e valas com cotas negativas, a que se pode associar 

a proximidade do mar, teremos, então, outro problema com a salinidade, quer das 

águas quer do próprio perfil do solo. 

4.8. Elaboração do Projeto de Emparcelamento 

4.8.1 Fixação das bases do projeto 

A fixação das bases do projeto foi feita através da Portaria N.º 867/2003, de 20 

de agosto, publicada no Diário da República, I Série – B, de 20 de agosto de 2003, 

que se apresenta em anexo. 
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4.8.2 Análise de alternativas 

Conforme define o Anexo V do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 2017-12-11, de-

verá ser feita “Descrição das alternativas razoáveis (por exemplo, em termos de 

conceção do projeto, tecnologia, localização, dimensão e escala) estudadas e as 

suas características específicas, bem como uma indicação das principais razões pa-

ra a seleção da opção escolhida, incluindo uma comparação dos efeitos no ambien-

te”. 

A este respeito, deve referir-se que o presente trabalho é a reformulação de um 

projeto existente que, por força da lei, ficou desatualizado. Acresce que as condi-

ções económicas e sociais do vale do Pranto se alteraram naturalmente no que res-

peita à matriz humana (redução de proprietários) sem, contudo, se ter alterado a 

tipologia de produção agrícola. 

A matriz empregue no Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego tem ga-

rantido ao longo dos anos de exploração a correta e integral utilização do espaço 

rural agrícola e que se traduz no esquema “caminho-rede de rega-parcela-vala-

parcela-rede de rega-caminho”. 

Dificilmente se poderá adotar outra solução por se desadequar ao objetivo pre-

tendido. 

No que respeita ao sistema primário de alimentação das redes de rega e dos 

restantes campo, para além da adotada, podem equacionar-se duas outras solu-

ções alternativas: 

• Adução primária em canal a céu aberto: não se conseguiria assegurar ao lon-

go de todo o percurso uma obra desta natureza por uma questão topográfica 

e pelos acidentes físicos presentes – estradas, casas, caminho-de-ferro, etc. 

• Elevação, por bombagem, no início do adutor com vista a reduzir o diâmetro 

da obra: traduzir-se-ia em custos de exploração que as culturas não poderi-

am remunerar. 

Em face do exposto, tendo em consideração uma linha de adução enterrada, 

preferencialmente instalada no limite do campo, e a sua orientação, considera-se 

que a melhor solução assenta na que consta do presente estudo. 

Detalhando, perpendicularmente ao adutor desenvolvem-se as redes do empre-

endimento (rega, caminhos e drenagem), respeitando o esquema acima definido, 

tendo como coletor final de drenagem o rio Pranto. 
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Todos os futuros lotes serão servidos pelas redes e sem quaisquer restrições de 

utilização de solos e de água.   

4.8.3 Projeto de novos lotes 

O projeto de novos lotes que foi submetido à reclamação dos interessados é 

constituído por 251 lotes (Figura 4-2). Podemos observar na Figura 4-3 a estrutura 

da propriedade atual, e facilmente fazer a comparação visual da estrutura “antes” e 

“depois” da execução do projeto. 

O perímetro foi dividido em 45 massas de repartição, numeradas de 1 a 37 e 

ainda as massas 3A, 19A, 21A, 23A, 23B, 31A, 35A e 37A. Algumas destas massas 

resultam do traçado das infraestruturas hidráulicas e obras complementares que, 

ao passar pelo campo, cortaram massas que deram origem a outras de pequena 

dimensão, e onde é possível colocar proprietários cuja dimensão da propriedade é 

também pequena. As massas com utilização agrícola futura têm no conjunto uma 

área total de 293,239 hectares. A massa M7 é constituída por uma lagoa ou pateira, 

assim como as massas 35A e 37A. 
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Figura 4-2 – Projeto de novos lotes 

A localização do lote de cada proprietário teve em atenção a sua vontade e, 

sempre que possível, atendeu-se também à dispersão atual dos prédios de um pro-

prietário e à sua localização maioritária numa dada zona. Atendeu-se, também, de 

forma praticamente integral, a todos os que pediram para ficar localizados junto de 

familiares e também aos casos em que os proprietários são os cultivadores de ou-

tros terrenos que exploram em regime de arrendamento, cedência ou qualquer ou-

tra forma. 
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Figura 4-3 – Estrutura predial na situação atual 

Atualmente existem no perímetro 239 proprietários, um dos quais desconheci-

do, aos quais foram atribuídos 251 lotes. Onze proprietários, por razões específicas 

ou até por seu desejo particular, ficaram com dois lotes. 

No quadro seguinte apresenta-se a distribuição dos novos lotes por escalões de 

área e área ocupada por cada um dos escalões. 
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Quadro 4-1 – Distribuição dos novos lotes por escalões de área e área ocu-
pada por escalão 

Classes de Área Número Área 

(m2) Nº % m2 % 

< 500 11 4 3 590 0,1 

500 < 1 000 20 8 14 410 0,5 

1 000 < 2 000 37 15 52 420 2 

2 000 < 3 000 21 8 51 510 2 

3 000 < 5 000 37 15 144 190 5 

5 000 < 10 000 43 17 300 870 10 

10 000 < 20 000 41 16 561 770 19 

20 000 < 50 000 30 12 908 370 31 

50 000 < 100 000 9 4 666 020 23 

≥ 100 000 2 1 229 240 8 

Total 251 100 2 932 390 100 
 

Como se pode verificar, o número de lotes com menos de 1 000 m2 é ainda 

igual a 31. O maior número de lotes (43) situa-se agora no escalão de 0,5 a 1 ha, 

representando em número 17 %. 

Com área de 2 a 5 ha há 30 lotes, que ocupam no conjunto mais de 90 ha. En-

tre os 5 e os 10 hectares há 9 lotes, que ocupam mais de 66 ha. 

Verifica-se que o número total de prédios ou parcelas passou de 1195 para 251 

o que significou uma redução de quase 80%. 

No quadro seguinte apresenta-se a comparação entre a situação com projeto e 

sem projeto para os mesmos escalões de área. 
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Quadro 4-2 – Distribuição dos prédios por escalões de área “antes e de-
pois” do projeto 

Classes de Área 
(m2) 

Número Área (m2) 

Antes Depois Antes Depois 

< 500 43 11 15 968 3 590 

500 < 1 000 156 20 120 975 14 410 

1 000 < 2 000 440 37 658 537 52 420 

2 000 < 3 000 252 21 618 217 51 510 

3 000 < 5 000 195 37 736 195 144 190 

5 000 < 10 000 75 43 482 513 300 870 

10 000 < 20 000 26 41 344 441 561 770 

20 000 < 50 000 6 30 143 699 908 370 

50 000 < 100 000 2 9 165 804 666 020 

≥ 100 000 -- 2 -- 229 240 

Total 1 195 251 3 286 349 2 932 390 

 

O número de prédios com menos de 500 m2 passou de 43 para 11, o que signi-

ficou uma redução de cerca de 75 %. Estes prédios, com áreas inferiores a 500 m2, 

ainda se mantêm devido a proprietários que só têm um prédio de reduzidas dimen-

sões, situação que o emparcelamento não pode alterar.  

O número de prédios com área entre 1 e 2 ha era 26 e passou agora a ser 41. 

Os prédios com 2 a 5 ha passaram de 6 para 30. 

Na situação anterior não havia prédios com mais de 10 ha e agora passaram a 

existir 2. 

Com uma área compreendida entre 1 000 m2 e 2 000 m2 havia 440 prédios e 

agora passou a haver apenas 37. 

Estas diferenças são bem visíveis na figura seguinte. 



 

 
         Pessoa Coletiva de Direito Público. Capital Social Variável. Contribuinte Nº 502 068 710 

Quinhendros, Apartado 17  3140-901 Montemor-o-Velho. Tel. 239689728/02  Tlm.  966828223  Fax  239680839 
E-mail – abbaixomondego@mail.telepac.pt . http://www.abofhbm.net 

29

 

 

A ssociação  de B eneficiários 
da  O bra  de Fom ento  H idroagrícola  do B aixo M ondego 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

< 500 500 <
1000

1000 <
2000

2000 <
3000

3000 <
5000

5000 <
10000

10000 <
20000

20000 <
50000

50000 <
100000

≥100000

Número de prédios "antes" e "depois" por escalões de área

Antes Depois

 

Figura 4-4 – Número de prédios por escalões de área “antes e depois” do 
projeto 

Na figura seguinte apresenta-se o mesmo tipo de comparação, mas agora em 

relação às áreas ocupadas por cada um dos escalões de área. 
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Figura 4-5 – Área ocupada por escalões de prédios “antes e depois” do 
projeto 
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O escalão que agora ocupa mais área é o dos prédios com 2 a 5 ha, enquanto 

anteriormente eram praticamente 3 os escalões que dividiam entre si esta posição, 

o dos 1 000 m2 a 2 000 m2, o dos 2 000 m2 a 3 000 m2 e, o maior dos três, o dos 

3 000 m2 a 5 000 m2. 

4.8.4 Projeto de infraestruturas 

Em 2006, tendo por base o projeto de emparcelamento realizado na mesma dé-

cada, desenvolveu-se um conjunto de projetos de obras hidráulicas e complemen-

tares. 

Dada a necessidade de reformulação do emparcelamento, os referidos projetos 

foram, também, objeto de revisão/reformulação. 

Em outubro de 2018 foi adjudicado à empresa Coba, Consultores de Engenharia 

e Ambiente, S.A. a reformulação dos referidos projetos e sua adaptação às novas 

condições de exploração, função dos novos lotes definidos. 

Estes projetos, já foram entregues e estão em condições de lançamento de pro-

cedimento para realização das empreitadas de construção. 

Para o desenvolvimento hidroagrícola ou emparcelamento integral do Campo do 

Conde serão construídas as seguintes infraestruturas: 

• Adutor direito do Pranto e distribuidor do Marnoto; 

• Rede secundária de rega do Campo do Conde; 

• Rede de drenagem do Campo do Conde; 

• Rede viária do Campo do Conde; 

• Nivelamento do terreno e pateiras do Campo do Conde.  

As características fundamentais destas obras são as que se apresentam a se-

guir. 

4.8.4.1. Adutor direito do Pranto e distribuidor do Marnoto 

   

Na tomada T25 do canal condutor geral do Mondego terá início um sistema adu-

tor primário que irá alimentar o denominado Pranto I, que inclui os campos já ante-

riormente referidos. 

Este adutor será materializado por uma conduta telescópica em baixa pressão, 

que seguirá na margem direita do rio Pranto, junto à encosta que ladeia o campo, 

até à entrada da Quinta do Seminário, no extremo sul do perímetro. 
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O desenvolvimento total deste circuito é de 9 931 m e está dimensionado para 

um caudal máximo na origem igual a 1,63 m3/s, débito necessário à rega de 851 

hectares, que é a área equipada da sua futura influência. O seu diâmetro será vari-

ável entre 900 mm e 1800 mm. 

Com efeito, para além da rega direta do Campo do Conde, o sistema ficará pre-

parado para, no futuro, se equipar e alimentar os campos da Amieira, da Telhada, 

do Paúl do Quinto, do Velho e Marnoto e do Porto Ferro. Para o Campo do Seminá-

rio ficará já instalada uma conduta de rega com origem na secção terminal do adu-

tor. 

Para alimentar a margem esquerda do rio Pranto será construído o distribuidor 

do Marnoto, também em conduta em baixa pressão, com 873 m de comprimento e 

um caudal máximo de dimensionamento de 0,54 m3/s. Esta obra terá diâmetros de 

1000 mm e de 1200 mm. 

No adutor do Pranto existirão 22 derivações: 9 para o Campo da Amieira, 11 

para o Campo do Conde, uma para o distribuidor do Marnoto e uma para o Campo 

do Seminário. 

Em anexo apresentam-se dois desenhos com o traçado deste sistema primário 

de adução do Pranto I. 

4.8.4.2. Rede secundária de rega do Campo do Conde 

A rede de rega será constituída por 11 regadeiras principais, derivadas direta-

mente do adutor, e seis regadeiras secundárias, que estarão ligadas às primeiras. 

Estes circuitos hidráulicos serão materializados por condutas de polietileno de 

alta densidade com diâmetros variáveis entre 250 mm e 450 mm. O comprimento 

total da rede de rega será de 9 950 metros. 

A entrega de água aos agricultores será feita através de bocas de regas equipa-

das com válvulas de seccionamento. Ao todo, existirão 131 unidades de rega com 

os respetivos pontos de entrega de água. 

A rede será equipada com descargas de fundo, colunas de arejamento e cau-

dalímetros. 

Em anexo apresentam-se três desenhos com os traçados das redes secundárias 

de rega do Campo do Conde. 
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4.8.4.3. Rede de drenagem do Campo do Conde 

A rede de drenagem do Campo do Conde será assegurada por dois sistemas de 

coletores, que encaminham a água para o rio Pranto. 

Existirá um sistema exterior ao perímetro que recolherá as águas de encosta 

que escoam da vertente leste do perímetro. São ao todo 6 coletores – as valas da 

Galgoa, da Mata e do Monte e as valas denominadas por V3, V4 e V5. 

O comprimento total destes coletores perimetrais é da ordem dos 4,87 km. 

No interior do Campo do Conde serão abertas 46 valas que completam a matriz 

das massas e dos lotes de emparcelamento. O desenvolvimento total destas obras 

de drenagem é da ordem dos 20 km. 

Associado às valas serão construídas passagens hidráulicas, revestimentos e 

outras obras de proteção, como sejam as passagens hidráulicas e os revestimentos. 

A estação elevatória do Bicanho continuará operacional e a desempenhar as su-

as atuais funções. 

Em anexo apresenta-se um desenho referente à rede de drenagem projetada. 

4.8.4.4. Rede viária do Campo do Conde 

A rede viária desempenhará um papel fundamental no projeto de emparcela-

mento e na obra de desenvolvimento hidroagrícola do Campo do Conde, à seme-

lhança de outros blocos do Baixo Mondego. 

Os caminhos a construir permitirão a circulação no interior do bloco e a sua li-

gação à rede de estradas municipais e nacionais envolventes. 

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 tráfego 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 anexo apresentam-se os desenhos referentes à rede viária projetada. 
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4.8.4.5. Nivelamento do terreno e pateiras do Campo do Conde 

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 contabi-

lizar em cerca de 53 hectares, são o habitat de várias espécies animais que valori-

zam ambientalmente o território.  

Através do emparcelamento estas valas serão tapadas, alterando-se as condi-

ções atuais e, para minimizar os impactes, entendeu-se dever construir duas patei-

ras 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 empolamen-

to: 544 095 m3. 

4.8.5 Cronograma de execução das obras 

Tendo em conta a experiência de obras de rega de características semelhantes 

e a especial dificuldade do aterro das valas, prevê-se que o período de execução se 

situe entre os 15 e os 18 meses, devendo as obras iniciar-se em setembro/outubro, 

após a colheita do arroz, para minimizar as indemnizações compensatórias a pagar 

aos agricultores. 

As diferentes obras da empreitada de valorização fundiária decorrerá em con-

junto e de forma articulada, cabendo ao adjudicatário a apresentação de um pro-

grama de trabalhos que se enquadre no espaço de tempo disponível no quadro do 

PDR 2020. 
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4.8.6 Participação das várias entidades 

Este projeto é do interesse direto da Associação de Beneficiários da Obra de 

Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego, entidade que defende os interesses dos 

agricultores e proprietários do Baixo Mondego e que gere a Obra. Simultaneamente, 

é a entidade responsável pela elaboração deste projeto de emparcelamento. 

Também a Câmara Municipal de Soure tem elevada responsabilidade neste pro-

jeto, devido à sua qualidade de promotora do projeto. 

Seria útil que o projeto de regularização do rio Pranto, já elaborado, da respon-

sabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, fosse executado em simultâneo, pa-

ra minimizar os impactes globais sobre o território. 

Merece destaque especial a equipa do Projeto do Mondego nomeada pela Dire-

ção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), nas pessoas dos técni-

cos eng.º Emírcio Rodrigues, eng.ª Palmira Carrasquinho e Dr. Luís Taveira, assim 

como a eng.ª Teresa Barata, técnica superior da DGADR. 

Igualmente, os responsáveis das juntas de freguesia de Samuel e de Vinha da 

Rainha, esta última por ter cedido as suas instalações para grande parte dos pro-

cessos. 

Inegável contribuição para o conhecimento do universo dos futuros beneficiários 

tiveram os próprios proprietários do Campo do Conde, a Repartição de Finanças de 

Soure, e as conservatórias do registo predial de Montemor-o-Velho e de Soure. 

Finalmente, evidencia-se a contribuição da Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Centro, nas pessoas dos engenheiros Alcindo Cardoso e Guilherme Mar-

condes Rocha, como ator privilegiado no desenvolvimento rural da região. 

4.8.7 Custos de execução do projeto 

A obra de emparcelamento integral do Campo do Conde será executada medi-

ante concurso público, não se sabendo, ainda, quanto poderá custar. 

Contudo, a Associação dispõe de uma verba da ordem de 2,9 milhões de euros, 

destinada ao projeto de emparcelamento e respetivo estudo de impacte ambiental, 

para a adaptação dos terrenos ao regadio (nivelamento) e para expropriações e in-

demnizações. 



 

 
         Pessoa Coletiva de Direito Público. Capital Social Variável. Contribuinte Nº 502 068 710 

Quinhendros, Apartado 17  3140-901 Montemor-o-Velho. Tel. 239689728/02  Tlm.  966828223  Fax  239680839 
E-mail – abbaixomondego@mail.telepac.pt . http://www.abofhbm.net 

35

 

 

A ssociação  de B eneficiários 
da  O bra  de Fom ento  H idroagrícola  do B aixo M ondego 

4.8.8 Fontes de financiamento das obras 

As obras serão executadas no âmbito do financiamento da Operação 3.4.2 – 

Melhoria da eficiência dos regadios existentes, Candidatura n.º PDR2020-342-

013625. 

4.9. Áreas Sobrantes 

Como se evidenciou anteriormente, as valas cegas ocupam uma área significa-

tiva 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, sempre que possível, criar lotes de geometria defi-

nida, contribuíram para que, no final, sobrassem áreas em algumas massas de re-

partição. 

Para reduzir o impacte deste resultado de cálculo, procurou-se que as áreas so-

brantes se localizassem nas extremidades das massas. 

O total da área sobrante é de 8,28 hectares, sendo que 5,55 hectares se situam 

na margem direita do rio Pranto. 

Estas áreas servirão de apoio aos trabalhos correntes de manutenção e conser-

vação que a Associação de Beneficiários realizará periodicamente. Durante a cons-

trução das obras serão utilizadas como zonas de apoio às frentes de trabalho. 

Terão, também, um papel importante com áreas de permanência e refúgio das 

espécies animais que existem no campo. 

A Associação de Beneficiários encarregar-se-á de preservar estas áreas e de 

sensibilizar os proprietários do Campo do Conde para os cuidados a ter com esta 

importante reserva. 

No quadro seguinte apresentam-se as áreas sobrantes por massas. 
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Quadro 4-3 – Distribuição das áreas sobrantes por massas 

Massa 
Área 
(m2) Massa 

Área 
(m2) Massa 

Área 
(m2) 

M05 340 M20 3 975 M31A 5 803 

M06 2 551 M21A 4 958 M32 8 754 

M08 957 M22 1 246 M33 2 384 

M09 316 M23A 53 M34 6 824 

M10 610 M23B 1 397 M35 2 343 

M11 721 M24 8 590 M36 137 

M12 2 547 M25 3 379 M37 2 017 

M13 47 M26 4 974   

M14 2 819 M27 1 317   

M15 254 M28 1 218   

M16 4 M29 2 318   

M18 6 738 M30 3 218   

    Total 82 809 
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5. RECLAMAÇÕES APRESENTADAS À COMISSÃO DE APRECIAÇÃO 

Foram duas as reclamações apresentadas à comissão, que se apresentam em 

anexo. 

A Sra. D. Maria Fernanda Mendes dos Santos, referiu ter “2 poços de nascente 

e uma ponte licenciada pela hidráulica e com um portão em ferro”. Questionou a 

comissão se tem direito a uma indemnização. 

Um dos poços situa-se no Caniçal, no artigo 12, o qual continuará a pertencer 

ao reclamante após o processo de emparcelamento. Este artigo e outros confinan-

tes resultarão no lote n.º 6. 

O outro poço situa-se na Espadaneira, no artigo 602, e o terreno deixará de 

pertencer ao atual proprietário. O poço, a manter-se, ficará situado no lote n.º 114. 

Ambos os poços estão tapados e possuem uma abertura para acesso ao seu in-

terior. 

Quanto à passagem hidráulica, está construída numa secção da vala da Galgoa 

para permitir o acesso ao artigo 12 através do caminho vicinal paralelo àquela vala 

coletora do Campo do Conde. 

No âmbito da rede de drenagem doo futuro Campo do Conde está projetada 

uma passagem hidráulica composta por duas manilhas circulares de 800 mm de di-

âmetro cada uma, com uma largura de 10 metros e estruturas de aproximação, a 

montante e a jusante, com 5 metros cada. Esta nova obra ficará integrada, tam-

bém, na rede viária do aproveitamento, infraestrutura coletiva de acesso aos res-

tantes lotes da Massa 04.   

O Sr. João Sérgio Pinto, filho dos proprietários Maria Helena Marques de Carva-

lho e Manuel Pedrosa Pinto, referiu que possui no seu terreno um poço com mais de 

40 anos e propôs à comissão uma indemnização de 1000 €. O referido poço foi 

construído na estrema com o proprietário Manuel Carvalho Santos, sendo, portanto, 

uma obra partilhada. 

Sobre os assuntos acima referidos a assunto a comissão deliberou não acatar 

qualquer pedido de indemnização, suportado no parecer jurídico que se anexa ao 

presente documento. 
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6. EXPOSIÇÃO PÚBLICA DO TRABALHO 

A exposição pública do trabalho decorreu de 14/10/2019 a 25/11/2019, inclusi-

ve, na sede da Junta de Freguesia da Vinha da rainha e foi precedido de publicita-

ção por edital, como anteriormente referido. 

Nesta exposição pública prestaram-se os devidos esclarecimentos aos proprie-

tários e realizaram-se as necessárias correções sempre que se detetou alguma in-

congruência. 

Não são de realçar quaisquer fatos relevantes. 

7. APROVAÇÃO DO PROJETO 

No dia 25/11/2019 terminou o período de reclamação do projeto de Emparce-

lamento do Campo do Conde. Como não houve reclamações para a Comissão de 

Valorização Fundiária/Emparcelamento do Campo do Conde (com exceção dos pe-

didos de indemnização sobre as infraestruturas) considera-se que o projeto foi 

aprovado por todos os proprietários. 

Na reunião da Comissão havida em 12 de dezembro reiterou-se a aprovação do 

projeto. 

8. CONCLUSÕES 

Feita a apresentação do projeto, julga-se dever expor algumas notas em con-

clusão, acentuando a necessidade de levar a cargo esta importante intervenção es-

truturante para a região do aproveitamento hidroagrícola do Baixo Mondego, em 

geral, e para o Campo do Conde e Vale do Pranto, em particular. 

Não sendo uma área sensível, é uma zona de elevado valor agrícola e ambien-

tal, da qual depende um grande número de agricultores e famílias. 

Pelas suas características orogénicas, encontra-se num processo de degrada-

ção, quer do ponto de vista agrícola, quer ambiental, tornando-se indispensável in-

tervir a curto prazo, de modo a preservar os biótopos existentes através da defesa 

e conservação dos recursos naturais e da manutenção da atividade agrícola. 

É uma zona onde se torna necessário preservar os valores e compatibilizar os 

interesses através de um processo de ordenamento do uso do solo e onde é indis-

pensável promover um desenvolvimento sustentado e socialmente aceite para toda 

a região. 
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As intervenções a efetuar devem ser planeadas de uma forma integrada, po-

dendo ser implementadas de uma forma gradual. 

Para o efeito, considera-se fundamental intervir através do “Projecto de Empar-

celamento Integral do Perímetro do Campo do Conde” e do “Projeto de execução do 

adutor direito do Pranto e distribuidor do Marnoto”. 

É indispensável para o sucesso destes projetos estruturantes conseguir-se a 

participação de todos os interessados e das diferentes instituições com responsabi-

lidades e intervenção nesta zona. Da parte dos futuros beneficiários, a obra é um 

anseio que já perdura há mais de uma década. 

A organização do mosaico da paisagem na área do projeto é fruto da interven-

ção humana no desenvolvimento da atividade agrícola ao longo de séculos, consti-

tuindo um agroecossistema. 

Assim, a implementação do “Projeto de Emparcelamento Integral do Perímetro 

do Campo do Conde” e do “Projeto de execução do adutor direito do Pranto e distri-

buidor do Marnoto” garantirão a melhoria das condições de trabalho dos agriculto-

res e a redução dos custos de produção, em conjugação com a preservação do 

meio ambiente, através de um correto ordenamento do uso do solo que compatibili-

ze os interesses económicos e ambientais. 

Estes projetos asseguram a participação de todos os interessados e das diferen-

tes instituições com responsabilidades e intervenção nesta área. 

Desta forma, será garantida a continuidade da atividade agrícola e a preserva-

ção do património ambiental existente mediante a defesa e a conservação dos re-

cursos naturais, permitindo a manutenção do equilíbrio socioeconómico desta área. 

No que se refere ao património ambiental, este projeto irá contribuir para a 

existência de um agroecossistema, com um novo ordenamento, que garantirá o 

aumento da biodiversidade, uma vez que contemplará a existência de várias áreas 

com características diferentes, nomeadamente com a criação das pateiras, com a 

existência de caniçais, com a reorganização da estrutura verde e da área da cultura 

do arroz, que suportarão a sobrevivência de um maior número de biótopos em rela-

ção aos existentes. 

 
 

 


