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INTRODUÇÃO 

O Resumo Não Técnico (RNT) é um documento, que tem como objetivo apresentar, de forma clara e simples, 

os principais aspetos analisados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

Neste documento apresentam-se as principais informações, conclusões e recomendações resultantes dos 

estudos ambientais relativos às obras de Modernização  do Regadio Precário do Pranto I, que integram 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. 

O proponente do projeto é a Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo 

Mondego (ABOFHBM) e as entidades competentes para autorização do presente projeto, são as respetivas 

entidades concedentes: a Agência Portuguesa do Ambiente, regionalmente representada pela Administração 

da Região Hidrográfica do Centro (APA-ARH-Centro), no que se refere à captação na Tomada de água T25 

do Canal Condutor Geral (CCG) do Mondego, enquanto representante do Estado para a gestão dos recursos 

hídricos, e a Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) para o Adutor Direto do Pranto, 

o Distribuidor do Marnoto e o Emparcelamento Rural do Campo do Conde, enquanto entidade que tutela os 

aproveitamentos hidroagrícolas públicos. 

A Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

O EIA foi desenvolvido pela COBA para a ABOFHBM e envolveu uma vasta equipa técnica de especialistas nos 

diversos aspetos ambientais. Na sua elaboração atendeu-se ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte 

Ambiental (RJAIA) –  que consta do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decretos-Lei 

nº 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei nº 179/2015, de 27 de agosto e pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, 

de 11 de dezembro. 

É de referir que no volume designado por Relatório Técnico (Volume 12.1), se apresentam informações mais 

detalhadas sobre os vários aspetos ambientais estudados, as quais são acompanhadas de Peças Desenhadas 

(Volume 12.2) e Anexos (Volume 12.3). Esses volumes, conjuntamente com o volume relativo à Gestão 

Ambiental da Obra (Volume 12.5) e o presente Resumo Não Técnico, constituem o Estudo de Impacte 

Ambiental. 

Os principais objetivos dos estudos ambientais realizados no âmbito do projeto em avaliação, são os 

seguintes: 

✓ Assegurar a avaliação ambiental do projeto e garantir a sua harmonia com o meio em que se insere; 

✓ Cumprir as determinações legais no que respeita a avaliação de impacte ambiental; 

✓ Estabelecer a situação atual do ambiente para a região e para a área onde se irá localizar o projeto; 

✓ Identificar os principais impactes ambientais associados à construção e ao funcionamento do Adutor 
Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do Emparcelamento do Campo do Conde; 

✓ Apresentar medidas concretas e objetivas que permitam evitar, compensar e/ou acompanhar a evolução 
dos impactes ambientais negativos mais importantes. 



  

 
 

2 
 

O PROJETO 

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO 

Na zona jusante do vale do Baixo Mondego, onde se encontra o Vale do rio Pranto, a rega dos campos agrícolas, 

nomeadamente do Campo do Conde, é condicionada pelas marés e logo, pela variação do nível da água. Esta 

dependência das marés para efetuar quer a rega, quer a drenagem dos campos, levou a que os proprietários 

se associassem, passando a dispor de valas independentes, equipadas com comportas e que eles mesmo 

operam. Uma vez que os processos de rega e drenagem dos campos agrícolas dependem, ambos, do rio Pranto, 

é frequente a utilização de água para rega com elevado teor de sal, o que causa danos na cultura do arroz. 

Face a estes problemas, manifesta-se urgente a adoção de soluções que tenham como objetivo: 

▪ a modernização do regadio do Vale do Pranto, que possibilite a boa gestão da água e permita uma melhor 

gestão individual da atividade agrícola por parte dos agricultores; 

▪ obter um maior controlo dos volumes de água distribuídos pelos campos do Vale do Pranto, com a 

preocupação de caminhar no sentido de uma maior consciencialização e racionalização do uso da água, 

ou seja, do seu uso sustentável. 

A construção do Adutor Direito do Pranto e Distribuidor do Marnoto, permitindo 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. Efetivamente, na situação atual, dado que a rede de rega é a mesma que a 

de drenagem, quando é necessário dar a chamada “quebra seca”, todo o campo fica a seco. Do mesmo modo, 

quando é necessário regar, a água é introduzida na rede atual de valas e todos os terrenos são inundados. Com 

uma rede de rega independente da rede de drenagem, cada agricultor poderá gerir as suas atividades agrícolas 

sem depender dos seus vizinhos. 

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. 

LOCALIZAÇÃO 

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, de Samuel e Vinha da Rainha, no concelho de Soure e União das 

freguesias da Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca, no concelho de Montemor-o-Velho. O Bloco do Campo 

do Conde localiza-se integralmente no concelho de Soure, freguesias de Vinha da Rainha e Samuel (Desenho 

40404-EA-1202-DE-0001 em anexo). 
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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

ADUTOR DIREITO DO PRANTO, DISTRIBUIDOR DO MARNOTO E EMPARCELAMENTO DO 

CAMPO DO CONDE 

Para assegurar a rega da área agrícola do vale do Pranto com água proveniente diretamente do Canal Condutor 

Geral do Mondego, será necessário proceder à construção das condutas principais de transporte e distribuição 

de água, designadamente do Adutor Direito do Pranto e do Distribuidor do Marnoto, respetivamente com 

9 931 m e 873 m de extensão. 

Tendo em conta a natureza dos solos a escavar, a faixa reservada junto à linha de caminho de ferro do Oeste, 

o atravessamento do rio Pranto e as habitações e construções agrícolas existentes, bem como os aspetos 

económicos e ambientais, estabeleceu-se o trajeto mais favorável entre o início e o fim do adutor, 

minimizando-se potenciais impactes ambientais negativos. 

O Campo do Conde, que será servido pelo Adutor Direito do Pranto (estabelece a ligação entre o Canal do 

Mondego e as regadeiras do 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, objeto do presente 

EIA (Figura 1). O Campo do Conde tem uma área de cerca de 346 ha, sendo limitado a norte e a poente pelo 

rio Pranto, a nascente pela estrada EM621 até à zona de Vinha da Rainha e, a partir daqui, por um caminho até 

à Quinta do Seminário. 

 
Fonte: Google Earth 

Figura 1- Localização do Vale do Pranto e Campo do Conde 
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ÁREA A BENEFICIAR PELO ADUTOR DIREITO DO PRANTO E DISTRIBUIDOR  DO 

MARNOTO 

No Vale do Pranto (Figura 2), identificam-se diversos blocos de rega na margem direita do rio, nomeadamente 

o Campo da Amieira, o Campo do Conde e o Campo do Seminário e, na parte superior da margem esquerda, 

o Campo do Velho e Marnoto, o Campo do Porto Ferro e o Campo da Telhada, Paul do Quinto e da Calçada. 

Para a beneficiação dos blocos de rega das margens direita e esquerda do rio Pranto, seguidamente 

caracterizados,  será necessário construir o Adutor Direito do Pranto e o Distribuidor do Marnoto. 

 

Figura 2– Localização do Vale do Pranto (Fonte: EarthSat. Digital Globe. Google Earth) 

▪ O Campo da Amieira ocupa uma área de cerca de 120 ha e encontra-se limitado a poente pelo rio Pranto 

e a nascente pela linha-de-caminho de ferro, estendendo-se no sentido norte – sul, desde a zona do Porto 

da Pedra até à zona do Bicanho, sendo atravessado pelas estradas EN 341 e EM624. 

▪ O Campo do Conde tem uma área de cerca de 346 ha, sendo limitado a norte e a poente pelo rio Pranto, 

a nascente 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 Galegoa.  

▪ O Campo do Seminário ocupa uma área de cerca de 82 ha e localiza-se a sul da Quinta do Seminário, 

sendo limitado a poente pelo rio Pranto e a norte pelo ribeiro de Queitide; 
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▪ O Campo do Velho e Marnoto tem uma área aproximada de 189 ha, sendo limitado a Norte pela EM 622, 

a poente pelo rio Pranto e, a nascente, é marginado por uma área mais alta, que se estende entre as 

localidades de Sobral, Atouguia, Porto Godinho d’Além, Vale de Carregais e Sobreiral; 

▪ O Campo do Porto de Ferro ocupa uma área de cerca de 75 ha no concelho de Pombal, sendo limitado a 

nascente por um caminho que liga a localidade de Vilarinho a Casais do Porto. A poente é limitado pela 

ribeira de Carnide e, a sul, pela EN 342, que liga Casais do Porto a Casal da Rola; 

▪ O Campo da Telhada, Paúl do Quinto e da Calçada tem uma área de aproximadamente 97 ha, sendo 

limitado a norte pela Vala da Carriçosa e pela linha de caminho-de-ferro, a poente pelo rio Pranto e, a Sul, 

pela Vala da Calçada. O Campo da Telhada, Paúl do Quinto e da Calçada é atravessado pela Vala do 

Quinto e pela EM622 que liga Sobral a Asseiçó. 

EMPARCELAMENTO DO CAMPO DO CONDE 

No perímetro de emparcelamento do Campo do Conde, observa-se uma estrutura fundiária muito repartida e 

difícil acesso a muitas parcelas agrícolas. O projeto de emparcelamento pretende organizar a distribuição das 

parcelas agrícolas, no sentido de melhorar o rendimento da exploração.  

No perímetro do Campo do Conde, existem, atualmente, 240 proprietários, aos quais foram atribuídos 251 

lotes, de acordo com o novo projeto de loteamento.  

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 proprietário e à sua localização maioritária numa determinada 

zona. Foram ainda atendidos, sempre que possível, os pedidos de proprietários para ficarem localizados junto 

de familiares e também os casos em que os proprietários são os cultivadores de outros terrenos, que exploram 

em regime de arrendamento, cedência, ou qualquer outra forma. 

A redução do número médio de prédios por proprietário permite aumentar a área média das parcelas, 

assegurando uma melhor gestão dos meios de produção e do esforço de trabalho, uma vez que a generalidade 

dos proprietários passará a dispor de um único lote, embora se mantenha a área média por proprietário.  

Este  projeto implica a regularização e nivelamento dos terrenos, designadamente para melhorar as condições 

de distribuição da água. Haverá eliminação de marachas, caminhos velhos, valas desativadas, entre outros 

elementos e prevê-se ainda a criação de pequenas lagoas com água em permanência. Os traçados das redes 

de rega, de drenagem e de caminhos projetadas, encontram-se de acordo com o projeto de emparcelamento, 

de forma a servir convenientemente todas as parcelas. 

É de referir que os proprietários, cujas benfeitorias atualmente existentes nas respetivas explorações não seja 

possível transferir para o novo modelo predial criado, serão indemnizados.  

Também os agricultores que forem diretamente afetados pelas obras de implantação das redes de rega, 

drenagem e viária, bem como pelos trabalhos de adaptação dos terrenos ao regadio (nivelamento), deverão 

ser indemnizados em função do cálculo da perda de rendimento, tendo por base a produtividade média, o 

preço dos produtos agrícolas e os custos de produção. 
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NIVELAMENTO DO TERRENO DO CAMPO DO CONDE 

O projeto de nivelamento do Bloco do Campo do Conde, inclui a reabilitação da vegetação, de acordo com a 

nova organização definida para os lotes e respetiva rede de caminhos, assim como a criação de duas pateiras, 

localizadas em duas parcelas selecionadas dentro da área sujeita a emparcelamento. 

As pateiras, têm como objetivo principal criar locais atrativos para as aves, que já atualmente beneficiam das 

condições proporcionadas pelo vale do Pranto; os trabalhos deverão ter início logo após as operações de 

desmatação; as terras escavadas para a sua construção, irão ser utilizadas nas plataformas para nivelamento 

das parcelas. 

O projeto das redes de rega, de drenagem e viária do Campo do Conde, em conjunto com o plano de 

plataformas aqui definido, farão o novo arranjo agrícola e paisagístico do projeto de emparcelamento dos 

campos agrícolas desta zona do vale do Pranto. 

REDE DE REGA DO CAMPO DO CONDE 

De acordo com os critérios definidos pela Associação de Beneficiários, sempre que possível, 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 agricultores. 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. 

A área do Campo do Conde será servida por 11 regadeiras que terão origem no Adutor Direito do Pranto.  

Os 251 lotes delimitados no processo de emparcelamento irão ser agrupados em 131 unidades terciárias de 

rega (UTR). Assim, as 11 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 unidade de rega será beneficiada por uma 

tomada de água. 

REDE DE CAMINHOS DO CAMPO DO CONDE 

A rede de caminhos, para um perímetro de rega, e até cada uma das suas parcelas, revela-se de extrema 

importância, uma vez que condiciona o acesso de meios de produção e o escoamento de produtos agrícolas. 

A reformulação da atual rede de caminhos e a construção de uma nova rede de caminhos é necessária, uma 

vez que o estado atual de conservação e a ligação às principais vias de comunicação, limitam os referidos 

aspetos. 

O traçado dos caminhos projetados 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, reduzindo a necessidade de 

expropriações dos seus terrenos e a destruir infraestruturas, mesmo que sejam precárias. 

REDE DE DRENAGEM DO CAMPO DO CONDE 

O Campo do Conde caracteriza-se por ter um relevo plano, circundado por encostas, cuja rede de drenagem é 

constituída principalmente por linhas de água naturais e coletores, que desaguam nas valas de cintura que 

limitam a área do bloco. Estas, por sua vez, encaminham as águas recebidas para o rio Pranto. 
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A rede de drenagem das águas projetada é constituída por um sistema de valas a céu aberto com um traçado 

diferente do atual, em resultado da sua articulação com os projetos de emparcelamento e de nivelamento do 

Campo do Conde. As valas serão construídas de acordo com os limites das novas parcelas, bem como com o 

nivelamento a implementar em cada um dos novos lotes, tendo sido considerada a necessidade dos 

agricultores gerirem o nível da água na cultura do arroz. Assim, será necessário proceder à abertura de novas 

valas e à desativação de outras. 

OBRA 

Durante obras de construção, os principais trabalhos a executar são os seguintes: 

▪ montagem do estaleiro geral, incluindo acesso e ligações às redes de água, esgoto e eletricidade; 

▪ execução dos trabalhos que assegurem provisoriamente a utilização dos caminhos, estradas ou outros 

acessos afetados pelas obras e cujo encerramento, ainda que temporário, não seja conveniente; 

▪ preparação da superfície do terreno nas zonas a intervencionar para implantação das obras, com a 

remoção de plantas, raízes, troncos ou outros obstáculos; 

▪ levantamento e/ou remoção de coletores, caleiras, condutas enterradas, cabos elétricos, muros ou outras 

estruturas que interfiram com a instalação das condutas e com a abertura de valas ou quaisquer 

infraestruturas projetadas e posterior reposição, ou reconstrução das mesmas; 

▪ execução de trabalhos necessários para o desvio provisório das linhas de água e do rebaixamento do nível 

freático, indispensáveis à realização das obras; 

▪ realização de escavação para assegurar a cota de implantação das condutas; 

▪ execução das redes de drenagem, rega e viárias; 

▪ execução da travessia da linha de caminho de ferro; 

▪ execução das câmaras; 

▪ desmontagem do estaleiro e limpeza e reposição de todas as áreas de apoio à obra, incluindo a remoção 

de todos os equipamentos e resíduos. 

Devem ainda considerar-se os trabalhos associados à remoção da vegetação da área sujeita a intervenção: 

▪ Seleção de um local para armazenamento temporário dos materiais provenientes da desmatação; 

▪ Definição e preparação dos acessos aos locais a desmatar; 

▪ Piquetagem e sinalização das áreas a desmatar; 

▪ Arranque/corte, remoção dos rizomas e remoção da vegetação sinalizada na área de intervenção; 

▪ Estilhaçamento dos matos e material lenhoso no local, remoção e transporte para o parque de 

armazenamento temporário; 

▪ Remoção e transporte de todos os produtos provenientes da desmatação, para destino final adequado. 
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CARATERIZAÇÃO DO AMBIENTE  

ÁREA DE ESTUDO 

Pode dizer-se que no Estudo de Impacte Ambiental foram adotados dois níveis de análise, no que se refere à 

área estudada: 

▪ Um nível mais detalhado para os aspetos ambientais em que são esperados impactes diretamente 

associados às intervenções necessárias para implantação do projeto, como sejam os solos e uso do solo, 

a geologia, o património e o ordenamento do território, considerando-se como área de estudo, nestes 

casos, a área abrangida pela construção daquelas infraestruturas e, ainda, uma faixa adicional à área de 

projeto com uma largura de 200 metros.  

▪ Um segundo nível, de menor detalhe, aplicado a aspetos ambientais como são o clima, a água, a 

qualidade do ar, os aspetos sociais e económicos e a paisagem. Nestes casos, a escala de análise pode ser 

municipal, regional, ou mesmo nacional. 

MEIO FÍSICO 

CLIMA 

A temperatura média anual do ar registada (14,8º C) revela um clima tipicamente temperado, com pequena 

amplitude da variação anual (7,7º C), característica dos climas de influência oceânica.  

Os meses mais quentes são julho e agosto, com temperaturas médias máximas de 23º C, o que aliás é normal 

nas regiões de Portugal próximas do mar. O mês mais frio é dezembro com uma temperatura média mínima 

de 6,4º C. 

Quanto aos valores médios de chuva, constata-se que os maiores valores ocorrem nos meses de outubro a 

março. Os valores mais baixos registam-se nos meses de julho e agosto. 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

No que se refere ao relevo do terreno, a área de estudo aproxima-se de uma planície, constituída pelo vale do 

rio Pranto, que se encontra sujeito a inundações frequentes e prolongadas no período Outono-Inverno. 

O vale do Pranto apresenta alturas no terreno que variam entre 1 e 3 metros e é rodeado por áreas mais 

elevadas. A área em estudo caracteriza-se por ter declives suaves, que aumentam nas encostas das ribeiras 

que desaguam no rio Pranto. 
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SOLOS 

Na área em estudo predominam os solos constituídos por materiais com origem nos rios, sobrepostos a um 

material que se formou sob influência de águas marinhas. Assim, predominam as areias, grés, argilas e 

conglomerados, não havendo distinção entre eles.  

Os solos que mais se encontram na área de estudo são solos salinos, a que se seguem as areias. ou aluviões, 

apresentando ambos alguns problemas, no que se refere à sua capacidade de uso agrícola. 

ÁGUAS SUPERFICIAIS 

A área de estudo é dominada pelo rio Pranto, afluente do rio Mondego e, em seguida, pela ribeira de Bicanho 

e outras ribeiras de menor significado. Identifica-se, ainda,  a existência de muitas valas que servem para captar 

água para a rega e, simultaneamente, drenam a água dos campos agrícolas, salientando-se, pela sua dimensão, 

a Vala Real, que se desenvolve praticamente desde o sul de Coimbra. Destaque ainda para as Vala da Carriçosa, 

Vala do Quinto e a Vala da Calçada, afluentes da margem esquerda do rio Pranto. 

O rio Pranto tem atualmente um regime muito dependente das necessidades de rega e drenagem da cultura 

do arroz, mantendo-se “fechado” na zona onde aflui ao rio Mondego durante uma parte do ano, quando 

interessa manter os campos alagados, sendo depois retomado o seu regime natural. Este é um sistema muito 

artificial que funciona, historicamente, em conjunto com as valas abertas pelos agricultores, servindo os 

interesses agrícolas locais.  

No que respeita à qualidade das águas, estas sofrem a influência das marés, o que se reflete no teor de sal.  

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Em termos gerais, o nível da água subterrânea na área em estudo está a pequena profundidade, sendo 

dependente do nível de água na superfície, dado que os terrenos se encontram por vezes alagados.  

Na área em estudo, situam-se três nascentes de águas minerais, designadamente: 

▪ Nascente de Bicanho - com caudal da ordem de 4,5 l/s; de temperatura na ordem de 28ºC; 

▪ Nascente de Banhos da Azenha - com temperatura de 27ºC e caudal de cerca de 123 m3/dia; 

▪ Nascente de Amieira (Banhos de Amieira) - com temperatura da ordem de 26ºC e com caudal de 46 l/s. 

No que se refere aos aspetos de qualidade, conclui-se que as águas subterrâneas na área de estudo 

apresentam, globalmente, uma boa qualidade. 

PAISAGEM 

A paisagem da área de estudo apresenta elevada qualidade e sensibilidade, dada a excelente visibilidade que 

se tem dos vales do rio Mondego e do rio Pranto, a partir de sítios mais elevados. 

De acordo com as Unidades de Paisagem identificadas na área em estudo: 
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• No vale do rio Pranto distinguem-se os vastos campos alagados, onde domina a cultura do arroz, bem 

como zonas de prados com alturas que variam entre 1 e 3 metros e que aumentam nas direção das 

encostas que os rodeiam. 

• As encostas, a nascente do vale do rio Pranto, caraterizam-se pela presença de pinheiro e eucalipto, 

por vezes recortados por parcelas agrícolas, alongadas, que sobem a encosta desde o fundo do vale e 

que se encontram, normalmente, associadas às povoações. 

ECOLOGIA 

FLORA E VEGETAÇÃO 

Foram identificadas 462 espécies de plantas que podem ocorrer a área de estudo. O trabalho de campo 

permitiu a confirmação da ocorrência de 84 destas espécies, as quais são espécies comuns a nível nacional, não 

se tendo detetado a presença de espécies de distribuição mais restrita, ou de maior importância ecológica.  

A presença humana na área de estudo encontra-se bastante marcada, observando-se a presença de áreas 

agrícolas, a maior parte dedicadas à cultura de arroz. Existem também algumas áreas florestais, dominadas 

essencialmente por eucalipto e áreas húmidas de caniçal. 

FAUNA 

Foram identificadas 200 espécies animais que podem existir na área de estudo, sendo que 47 foram observadas 

durante o trabalho de campo. De referir que 34 das espécies identificadas são consideradas ameaçadas, pelo 

Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal  

As espécies identificadas, englobam peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

BIÓTOPOS E HABITATS  

A vegetação da área de estudo encontra-se bastante marcada pela presença humana e é essencialmente 

dominada por arrozais e outras áreas agrícolas. Em conjunto, estes dois biótopos representam cerva de 77% 

do total de área estudada.  

De acordo com os resultados obtidos com o trabalho de campo, não foram identificados habitats naturais na 

área.  

AGROSSISTEMAS 

Em resultado da análise da ocupação do solo na área de estudo, identificaram-se: 

• Áreas artificializadas, que correspondem a aglomerados rurais com habitações, comércio, serviços e 

indústria; 

• Áreas agrícolas, que correspondem aos campos agrícolas, onde se incluem os campos de arroz do 

vale do Pranto e prados; 

• Áreas florestais, onde se distinguem áreas de matos e áreas de pinhal e de eucaliptal. 
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Assim, conclui-se que a área de enquadramento do projeto é claramente rural, sendo ocupada essencialmente 

por zonas agrícolas, as quais têm como cultura dominante o .arroz. O uso do solo na área de estudo, é bastante 

homogéneo, caraterizado pela ocupação agrícola referida. 

SOCIOECONOMIA 

DEMOGRAFIA E DINÂMICA POPULACIONAL  

Tanto a Região Centro como a Sub-Região do Baixo Mondego (atual Sub-Região de Coimbra) perderam 

população no último período intercensitário (2001-2011), verificando-se que esta tendência é mais acentuada 

no Baixo Mondego. Ao nível dos concelhos abrangidos pelo projeto do Adutor Direito do Pranto e Distribuidor 

do Marnoto, verificam-se diferentes situações e tendências: 

▪ Montemor-o-Velho foi o único concelho onde se verificou um aumento populacional; 

▪ Soure foi o concelho que perdeu mais população; 

▪ No concelho da Figueira da Foz os valores registados, demonstram também um decréscimo de 

população, entre 2001 e 2011, ainda que bastante menos acentuado que o do concelho de Soure.  

Analisando a dinâmica populacional nas freguesias, também se verificam diferentes situações e tendências: 

▪ Apesar de o concelho de Montemor-o-Velho apresentar um crescimento da população, entre 2001 e 2011, 

verifica-se que a freguesia abrangida pelo projeto (Abrunheira) perdeu população; 

▪ Nas freguesias em estudo no concelho da Figueira da Foz, ambas perderam população, com Alqueidão a 

perder mais que Paião; 

▪ Nas freguesias de Soure (Samuel e Vinha da Rainha), ambas registaram um decréscimo populacional 

significativo. 

ATIVIDADES ECONÓMICAS 

Na Região Centro verifica-se que a diminuição da agricultura tem sido compensada pelo desenvolvimento da 

indústria e dos serviços, sobretudo na faixa litoral, mas também no interior. Tem sido esta evolução que tem 

permitido reter uma parte importante da população na Região. 

De um modo geral, os concelhos e freguesias em estudo apresentam, ainda, um elevado número de pessoas 

empregadas no Setor Primário (agricultura e pecuária). Contudo, à semelhança do que acontece na região em 

que se inserem (Região Centro), qualquer das freguesias e concelhos em estudo, tem apresentado tendência 

para a diminuição da população empregada na agricultura, pecuária e indústria e para o aumento da população 

empregada no Setor Terciário (serviços). 

A quebra da importância da agricultura na ocupação da população residente contrasta com um aumento do 

setor dos serviços. Este último é devido, fundamentalmente, a um crescimento das atividades mais 

diretamente relacionadas com o consumo, designadamente o comércio, assim como dos serviços de apoio à 

população (educação, saúde e administração pública). 
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PATRIMÓNIO HISTÓRICO-CULTURAL 

No levantamento de informação bibliográfica e nas prospeções arqueológicas realizadas no campo, foram 

identificados 34 elementos patrimoniais na área de enquadramento histórico, das quais 13 se localizam na área 

de influência do projeto do Adutor Direito do Pranto, 1 localiza-se na área de incidência de projeto do 

Distribuidor do Marnoto e 1 localiza-se na área de incidência do projeto de emparcelamento, rede de rega, 

viária e de drenagem do Campo do Conde. 

É de destacar ausência de sítios classificados (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público e Imóvel de 

Interesse Concelhio), embora se encontrem 6 ocorrências inventariadas no Plano Diretor Municipal de Soure 

(Forno de Cal da Bela Vista, Estação da Amieira, Forno de Cal da Amieira, Termas da Amieira, Termas da 

Azenha e Quinta do Seminário), sendo que o Adutor Direito do Pranto interfere com as zonas de proteção de 

3  dessas ocorrências, designadamente da Estação da Amieira, das Termas da Amieira da Quinta do Seminário. 

Nas áreas de incidência do projeto, existe 1 elemento com Valor Patrimonial com Significado Médio, a Quinta 

do Seminário, dada a sua antiguidade e bom estado de conservação, enquanto os restantes elementos 

patrimoniais observados no terreno são de Valor Patrimonial de Significado Reduzido.  

PATRIMÓNIO EM MEIO HÚMIDO, NÁUTICO E 

SUBAQUÁTICO 

Do ponto de vista do património em meio húmido e subaquático o projeto desenvolve-se num espaço 

profundamente transformado quer por processos naturais (assoreamento de um vale navegável) quer por 

intervenção humana ao longo do tempo (“domesticação” do espaço para controle de cheias e adaptação à 

atividade agrícola) resultando numa paisagem atual profundamente humanizada e muito distinta do passado. 

Estes processos levam-nos a admitir a possibilidade de existirem conservados, no interior dos depósitos 

sedimentares, vestígios da presença e atividade humana do passado. 

Para além das 34 ocorrências patrimoniais identificadas no estudo para a área terrestre, identificaram-se ainda  

duas valas cuja construção poderá remontar à Idade Moderna: a vala da Galegoa (nº 37) e a  vala Real (nº 35) 

assim como as respetivas antigas comportas (nº 36) e (nº 38). Registou-se ainda mais uma comporta 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). Registou-se também a ponte no 

Calvete (nº 40). Por fim, assinala-se a tradição de construção e uso de embarcações fluviais, a barca do Pranto, 

como património etnográfico. 

Destas 9 ocorrências, 6 encontram-se em área incidência de projeto do Adutor Direito do Pranto, do 

Distribuidor do Marnoto ou do emparcelamento do Campo do Conde. Do conjunto de ocorrências com 

afetação, considera-se que o impacte patrimonial de maior valor será devido ao aterro previsto para o setor sul 

da Vala Real (nº 35) e a construção da infraestrutura AQT 2-1 com eventual destruição da comporta nº 36 (Vala 

Real 2). 

Admite-se ainda que, durante os trabalhos de escavação para implementação do projeto, possam vir a ser 

identificados vestígios náuticos, face à evolução geomorfológica dos terrenos que irão ser intervencionado, 

nomeadamente nas áreas destinadas às duas pateiras. 
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PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS 

De acordo com os estudos efetuados, os principais impactes ambientais identificados para as diferentes fases 

do projeto são, resumidamente, os seguintes: 

Fase de obra  

Os principais impactes associados à construção das infraestruturas rurais prendem-se com a necessidade de 

se realizarem escavações e aterros que, em função da sua dimensão, podem originar impactes negativos, 

nomeadamente no que respeita a: 

▪ destruição e degradação de habitats, com afetação das plantas e animais; 

▪ destruição da vegetação; 

▪ aumento da turvação e de sólidos suspensos nas águas das valas, ribeiras e rios; 

▪ produção de ruído e poluição do ar, durante as obras; 

▪ degradação das condições de habitabilidade na faixa adjacente às zonas de obra; 

▪ eventual afetação do património cultural. 

No caso presente, dada a natureza da área de intervenção, o seu posicionamento, na zona do vale do Pranto, 

e o volume de terras a escavar e aterrar, esperam-se  impactes negativos e diretos, embora temporários, 

confinados à área de obra e, como tal, pouco significativos. 

Para a população, durante a fase de construção, serão sentidos os incómodos associados às obras, dada a 

circulação de camiões e máquinas e o consequente aumento do ruído e poeiras; no entanto, trata-se de uma 

perturbação local, temporária e reversível, podendo ser bastante reduzida a sua importância, desde que se 

adotem medidas adequadas. 

Estes impactes serão evitáveis, ou minimizáveis, desde que se tome um conjunto de medidas habituais em 

obras destas. Tal implica a adoção de adequadas práticas ambientais em obra, a maioria das quais já previstas 

na legislação e que são também propostas na Gestão Ambiental da Obra (Volume 12.5 do EIA). 

Nesta fase também se identificam impactes positivos, ainda que temporários e pouco significativos, 

relacionados com o aumento do emprego e da atividade económica nas povoações na área das obras, bem 

como nos concelhos em causa. 

Fase de Exploração  

Para a fase de exploração identificaram-se, essencialmente, impactes positivos decorrentes dos benefícios 

associados à exploração de um aproveitamento hidroagrícola, com as caraterísticas do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Baixo Mondego e, em particular, do regadio do Pranto. 

Após a conclusão das obras, os impactes negativos mais importantes que podem 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. 
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Contudo, desde que sejam seguidas as boas práticas agrícolas recomendadas, nomeadamente no que se refere 

à gestão da rega e fertilização, existirão condições para reduzir ao mínimo a importância destes impactes. 

Além do mais, e porque se registará a alteração das condições de drenagem do rio Pranto, não se espera um 

impacte negativo importante, associado ao eventual aumento do uso de agroquímicos, quer porque existirão 

melhores condições de diluição, quer mesmo porque a rega passará a ser efetuada com recurso a água de 

melhor qualidade (contrariamente ao que acontece, atualmente, em que é a água do Pranto que é reutilizada 

na rega).  

Por outro lado, ao crescimento da atividade produtiva no setor primário, estarão igualmente associados 

impactes positivos indiretos, nomeadamente o aumento da oferta de emprego agrícola, bem como noutros 

setores, como sejam a indústria agroalimentar, o comércio de máquinas e equipamentos de apoio à agricultura 

e/ou a comercialização, armazenagem e transporte da produção, que são setores de bens e de serviços de 

apoio à atividade agrícola. 

Esses impactes contribuirão para a dinamização e diversificação da economia, através do aumento de postos 

de trabalho, do consumo, do comércio e dos serviços, criando oportunidades de valorização e atração de 

pessoas e contribuindo, assim, para a consolidação da economia e da população da região 

Devem destacar-se, ainda, os impactes positivos a nível regional, na fase de funcionamento do adutor do 

Pranto, do distribuidor do Marnoto e do emparcelamento do Campo do Conde, dado que a implementação 

das ações de beneficiação projetadas representa um importante passo no sentido da plena concretização do 

Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego. 

Por último, destaca-se o contributo deste projeto para uma gestão mais eficaz e sustentável da água. 

PRINCIPAIS MEDIDAS PROPOSTAS 

De forma a reduzir a importância dos impactes negativos identificados e a valorizar os impactes positivos 

mais significativos, foram propostas medidas, que passam, essencialmente, por: 

Antes das obras: 

✓ Definição de um Plano de Obra e de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), com o planeamento de 

todos os aspetos relativos à obra, bem como a indicação das medidas cautelares a tomar aquando da sua 

execução; 

✓ Realização de sondagens arqueológicas. 

Durante a Obra: 

✓ Implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) realizado no âmbito do presente EIA (Volume 

12.5), para acompanhamento de todas as atividades associadas à obra, incluindo:  

o Medidas gerais - limitação da remoção da vegetação às áreas estritamente necessárias à obra; 

salvaguardar áreas sensíveis; realizar a obra de preferência durante o período entre março e outubro, 

uma vez que a área é importante para aves que utilizam esta área no período de inverno. Na 
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impossibilidade de aplicar esta medida, estes trabalhos deverão ser acompanhados por técnicos 

especializados na identificação e proteção de aves. 

o Gestão da água e dos esgotos - prever um adequado sistema de recolha e tratamento de esgotos 

resultantes da obra; 

o Escavações e aterros - remoção da camada superficial dos solos das áreas a escavar, para posterior 

reutilização; reutilização dos materiais que sobram das escavações; 

o Gestão de lixo - implementação de um Plano Integrado de Gestão de Resíduos (PIGR), resultantes da 

obra; 

o Acessos - definição de caminhos para circulação de camiões e maquinaria pesada, aproveitando ao 

máximo os caminhos já existentes e proibindo-se a circulação fora destas áreas; comunicação às 

autarquias / proprietários e população em geral de eventuais alterações na circulação rodoviária; 

limpeza / reparação das vias utilizadas, em caso de necessidade; 

o Controlo da poluição do ar e do ruído – molhar os caminhos de terra batida, especialmente em dias 

secos e ventosos; lavagens regulares das rodas das máquinas e camiões usados na obra; cobertura de 

materiais que levantem poeiras; realização de trabalhos mais ruidosos junto a habitações e outros 

locais mais sensíveis (p.e., escolas), entre as 8:00h e as 20.00h, evitando a sua realização em horário 

diferente e durante os fins-de-semana e feriados; 

o Ações de formação e sensibilização - realização de campanhas de formação e sensibilização 

ambiental, dando especial importância aos cuidados a ter na gestão do lixo e dos esgotos da obra, à 

defesa do património e à proteção das plantas e animais; 

o Recuperação de áreas afetadas pela obra - limpeza da área de obra e reposição das condições iniciais 

e/ou naturais; implementação do projeto de integração paisagística e das medidas de recuperação 

para as áreas de obra; 

o Património - acompanhamento arqueológico terrestre e em meio náutico e subaquático permanente 

e presencial durante as obras (desmatações, escavações, depósitos e empréstimos de materiais para a 

obra); realização de novas prospeções arqueológicas, no terreno livre de vegetação, para confirmar as 

observações já realizadas e identificar eventuais vestígios arqueológicos; sinalização e proteção das 

ocorrências nº 36, nº 38 e nº 39 de forma a que não sofram danos por movimentação de materiais ou 

maquinaria; preservação da comporta da Vala Real (nº 36); estudo histórico-arquivístico que aprofunde 

o conhecimento sobre a Vala Real e respetiva comporta.  

Fase de Exploração: 

Da responsabilidade da Entidade Gestora (Associação de Beneficiários): 

✓ Desenvolver e divulgar um código de boas práticas agrícolas, validado por entidades competentes, que 

contemple, entre outros, aspetos relacionados com a conservação do solo e da água; 

✓ Concretizar ações de divulgação e de formação aos agricultores beneficiários; 

✓ Manter a realização das campanhas de monitorização da qualidade das Águas Superficiais e 

Subterrâneas. 

Da responsabilidade dos Beneficiários: 
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✓ Implementar o código de boas práticas agrícolas, validado por entidades competentes, com especial 

atenção para os seguintes aspetos: 

o Quantidades de água, fertilizantes e pesticidas adaptados às culturas e às características dos 

solos agrícolas em questão, mantendo o respetivo registo de aplicação; 

o Adoção de práticas de conservação do solo direcionadas para o controlo da erosão, lavagem 

de solos, minimização da compactação, etc.. 

CONCLUSÕES 

De acordo com a avaliação realizada, conclui-se que os principais impactes negativos são esperados durante a 

fase de obra, devido à necessidade de proceder à implantação de estaleiros e acessos de apoio à obra, ao 

movimento máquinas e veículos pesados e, também, a escavações e aterros para execução das obras previstas. 

No entanto, as zonas afetadas, serão necessariamente sujeitas a requalificação no final das obras e a maioria 

dos impactes associados a esta fase serão de caráter temporário. 

Efetivamente, embora seja na fase de construção que os impactes negativos serão mais significativos, o 

período previsto para esta fase é relativamente curto e se forem aplicadas, corretamente, as medidas de 

minimização indicadas neste estudo e implementado o Sistema de Gestão Ambiental da Obra, os impactes 

esperados, que estão muito dependentes do comportamento dos empreiteiros responsáveis pela execução 

das obras, serão em grande parte reduzidos, ou mesmo, evitados. 

Na fase de exploração, os impactes negativos associados ao projeto têm origem na atividade agrícola, que 

continuará, mas provavelmente de modo mais intensivos, com consequências ao nível da qualidade da água e 

dos solos. A adoção de práticas e técnicas culturais corretas, permitirá reduzir esses efeitos negativos, estando 

esta medida muito dependente do comportamento dos agricultores. 

Por outro lado, considera-se que a fase de exploração vai trazer, sobretudo, impactes positivos e significativos 

a muito significativos, associados à valorização da propriedade, dado o aumento do valor produtivo da terra 

por benfeitorias associadas à disponibilidade de água em condições adequadas e, por outro lado, à 

possibilidade de se alcançar uma gestão dos recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, mais racional e 

sustentada. 

Ao desenvolvimento da atividade agrícola, estarão associados outros impactes positivos indiretos, mas 

também significativos, como seja o aumento de postos de trabalho, do consumo, do comércio e dos serviços, 

o que contribuirá para a consolidação económica e demográfica da região. 

Em síntese, pode-se concluir que o projeto em análise constitui uma mais-valia a nível ambiental, social e 

económico, quando visto no seu funcionamento em pleno e, consequentemente, numa perspetiva de médio / 

longo prazo.  

Desta forma, considera-se que os impactes positivos do projeto, de relevância local e regional, compensam os 

impactes negativos identificados, os quais se farão sentir, principalmente, a nível local e durante a fase de obra. 
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Rede Viária a construir

LEGENDA

Revisão Data Descrição Proj. Des. Verif. Aprov.

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA OBRA DE FOMENTO 
HIDROAGRÍCOLA DO BAIXO MONDEGO

Proj.

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA 
DO BAIXO MONDEGO

MODERNIZAÇÃO DO REGADIO PRECÁRIO DO PRANTO I

Des.

Verif.

ACS Data:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

Aprov.

ACS
AHA
ATA

DEZ/2019

Escala:

Formato Des. nº

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E 
ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO

Nome do ficheiro:

A11:12 500

Folha     1/1

0001

40404-EA-1202-DE-0001_Localiz_EnqAdminist.qgz

40404-EA-1202-DE-0001

R
ef

er
en

ci
aç

ão
 G

eo
gr

áf
ic

a:
 P

T-
TM

06
/

ET
R

S8
9


