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Declaração de Impacte Ambiental

(Anexo ao TUA)

Designação do projeto
Modernização do Regadio Precário do Pranto I - Projetos de Execução do 
Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do Emparcelamento 
do Campo do Conde

Fase em que se encontra 
o projeto

Projeto de Execução

Tipologia do projeto
Anexo II, n.º 1, alínea a) e n.º 10, alínea j) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 
dezembro

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA

Artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua redação atual

Localização

(concelho e freguesia)

Concelhos da Figueira da Foz (freguesias de Alqueidão e Paião), de Montemor-
o-Velho (freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca) e de Soure 
(freguesias de Samuel e Vinha da Rainha).

Identificação das áreas 
sensíveis

Não afeta áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea a) do 
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação 
atual

Proponente
Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo 
Mondego

Entidade licenciadora
Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Descrição sumária do projeto

O projeto de Modernização do Regadio do Pranto I, em avaliação, insere-se no Aproveitamento 
Hidroagrícola do Baixo Mondego (AHBM) e foi desenvolvido no âmbito das obras de Modernização do 
Regadio Precário do Pranto I, tendo por objetivo permitir a beneficiação hidroagrícola da área do vale do 
Pranto, nomeadamente dos blocos de rega situados nas margens direita e esquerda do rio, onde se incluem 
os terrenos agrícolas do Campo do Conde (margem direita do rio Pranto), viabilizando assim a prática 
agrícola no referido vale. 

O projeto em avaliação integra as seguintes intervenções, a executar no âmbito da mesma empreitada:

 Adutor direito do Pranto;

 Distribuidor do Marnoto;
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 Emparcelamento do Campo do Conde

o Rede de Rega do Campo do Conde;

o Rede Viária e Rede de Drenagem do Campo do Conde;

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

Como projetos complementares foram identificadas as seguintes intervenções:

 Ensecadeira no Rio Pranto;

 Açudes do Casal da Rola e do Casenho;

 Circuito hidráulico da Quinta do Seminário. 

O Adutor Direito do Pranto, constituído por uma conduta enterrada de polietileno de alta densidade 
estruturado (PEAD), com uma extensão de 9 931m e um diâmetro variável entre 1800 mm e 900 mm, 
permitirá assegurar a adução de água para rega da área agrícola do vale do Pranto com água proveniente 
diretamente do Canal Condutor a partir da captação na Tomada de água T25, situada nas imediações do 
Bloco de Moinho do Almoxarife, no concelho de Montemor-o-Velho. Desenvolve-se maioritariamente ao 
longo da margem direita do rio Pranto e estabelece a ligação entre o Canal do Mondego e as regadeiras do 
Campo do Conde e do Campo do Seminário, as quais ligam o adutor às tomadas de água que abastecem os 
canteiros.

O Distribuidor do Marnoto, localizado no Campo do Conde, com uma extensão de 873 m e um diâmetro 
DN 1200, tem origem no adutor direito do Pranto e apresenta um traçado paralelo à Estrada Municipal 622 
(EM 622), que liga as povoações de Pedrogão do Pranto e Sobral, encontrando-se implantado na berma sul 
da referida estrada. Atravessa o rio do Pranto ao km ao km 0+810

Para o Bloco do Campo do Conde está prevista uma restruturação fundiária (emparcelamento) que 
permitirá passar dos 1195 prédios existentes para 251 lotes a atribuir a 240 proprietários. Os prédios terão 
áreas maiores, uma configuração regular, sendo os traçados das redes de rega secundária, drenagem e rede 
viária projetadas, ajustados ao novo desenho fundiário. Está ainda prevista a realização de ações de 
preparação, regularização e nivelamento dos terrenos, para uma uniformização de cotas e melhoramento 
das condições de distribuição da água. Haverá eliminação de marachas, caminhos velhos, valas desativadas, 
aterro de depressões e melhoramento da estrutura do solo em alguns locais. Será também necessário 
proceder à desmatação de corredores ripícolas, em geral pouco densos, embora com arvoredo de algum 
porte, canas (Arundo donax) e caniços (Phragmites australis), surgindo em particular ao longo das valas 
(vala Real e vala da Galegoa), alinhamento arbóreos e/ou arbustivos ou herbáceos ao longo das vias de 
comunicação e, ainda, sem grande expressão, na forma de sebes de compartimentação de parcelas, com 
volumes baixos, e de vegetação ruderal, em parcelas incultas e nas margens dos caminhos, numa área de 
60 ha).

A Rede de Rega Secundária a instalar no campo do Conde é constituída por 11 regadeiras que irão derivar 
do Adutor Direito do Pranto. As regadeiras, constituídas por tubagem enterrada, numa extensão total de 
9,63 km, funcionarão com escoamento em baixa pressão e ligarão o adutor às tomadas de água que servirão 
as 131 unidades terciárias de rega.

A rede viária a implantar será constituída por 28 caminhos com uma extensão total de 18 km, em macadame 
ou equivalente, que permitirão a circulação no interior do bloco e a sua ligação à rede de estradas 
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municipais e nacionais envolventes.

Está prevista a execução de três caminhos principais de acesso com uma extensão de cerca de 5 km, que 
estabelecerão a ligação do campo à rede viária local e que permitirão o escoamento e a distribuição do 
tráfego rural pela malha secundária de caminhos. Estes terão um perfil transversal constituído por uma 
plataforma de 5 m de largura e uma faixa de rodagem de 4 m.

Os 25 caminhos secundários terão uma extensão total de cerca de 13,6 km e um perfil transversal 
constituído por uma plataforma de 4 m e faixa de rodagem com 3 m.

A rede de drenagem superficial projetada para o interior do perímetro de rega é constituída por um sistema 
valas a céu aberto com um traçado diferente do atual, sendo necessário proceder à abertura de novas valas 
e à desativação (enchimento) de outras.

Esta rede inclui:

 um sistema de drenagem das águas exteriores ao perímetro, com uma extensão 4 871 m, cuja vala 
principal  é a vala da Galegoa, para a qual derivam os caudais provenientes das outras valas 
exteriores ao perímetro, sendo as mais importantes a vala V5 e a vala do Monte.

 um Sistema das águas interiores ao perímetro, com cerca de 20 284 m, composto pela vala Real, 
que funciona como o eixo principal, para o qual todas as outras valas interiores, direta ou 
indiretamente, descarregam os caudais. Deste sistema fazem parte todas as valas que drenam os 
caudais resultantes da contribuição das bacias hidrográficas dentro da área agrícola, e ainda  a vala 
do Seminário, que transporta a água proveniente do Campo de Seminário, e as valas das Encostas.  

A estrutura verde constituída por estratos arbóreo-arbustivos será implantada nas margens das valas Real 
e da Galegoa, nas áreas marginais às pateiras e ao longo da EM 622. Foram Foram selecionadas, 
preferencialmente, espécies associadas a zonas húmidas, designadamente,: Alnus glutinosa (amieiro), 
Fraxinus angustifolia (freixo), Populus nigra (choupo negro), Salix alba (salgueiro branco), Salix atrocinerea 
(salgueiro preto), Tamarix africana (tamargueira), Lonicera periclymenum (madressilva), Iris pseudacorus 
(lírio dos pântanos), Typha latifolia (tabúa) e Scirpus lacustris (bunho).

As pateiras do Bicanho  (3,9 ha) e de Porto Godinho (1,9 ha) têm como objetivo principal recriar um habitat 
atrativo para a avifauna, devendo os trabalhos ter inicio logo as operações de desmatação, atendendo a 
que, os volumes escavados para a sua execução, irão ser utilizados nas plataformas para nivelamento das 
parcelas. Está prevista a construção de estruturas que permitam a entrada, circulação/renovação e a saída 
da água das pateiras.

Foram também caracterizados sumariamente os seguintes projetos complementares:

 Ensecadeira no rio Pranto, imediatamente a jusante das comportas da Maria da Mata, por forma a 
permitir gerir o nível da água no rio durante a fase de execução da obra. A referida ensecadeira 
permitirá, por um lado, reduzir o nível da água no rio a montante e a execução das obras previstas 
e, por outro, manter o nível de água a jusante necessário para as operações agrícolas dos campos 
cultivados. Na fase de exploração a ensecadeira, equipada com 3 comportas, permitirá fazer a 
gestão dos níveis de água no rio Pranto. 

 Dois açudes insufláveis: um açude no rio Pranto (açude do Casal da Rôla) e outro açude na ribeira 
da Seiça (açude do Casenho), de modo a garantir o abastecimento de água, respetivamente, ao 
Campo do Porto de Ferro e ao Campo da Calçada e da Telhada.
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O açude do Casal da Rola, com capacidade para derivar cerca de 150 l/s, será construído no rio 
Pranto, junto à Ponte do Casal da Rola (EN342), no local onde é habitualmente construído o açude 
temporário que permite beneficiar o campo de Porto de Ferro.  

O açude do Casenho, com capacidade para derivar cerca de 200 l/s, será construído na ribeira da 
Seiça, junto da ponte na estrada municipal. 

 Circuito hidráulico da Quinta do Seminário, que será constituído por uma regadeira, com diâmetros 
nominais entre os 900 mm e os 500 mm, a construir na derivação terminal do Adutor, tendo em 
vista a beneficiação das manchas de solos da Quinta do Seminário e do Campo do Porto de Ferro. 
A regadeira será constituída por 14 tomadas de água para rega e ficará com uma derivação terminal 
preparada para aduzir água ao Campo do Porto de Ferro. Não integrada nesta empreitada, mas 
com o objetivo de conduzir a água ao Campo de Porto Ferro, será construída uma estação elevatória 
na extremidade de jusante do Campo do Seminário. 

Prevê-se que a execução dos projetos se estenda por 3 anos.

Após a execução deste empreitada será estudado e executado o emparcelamento rural e respetivos 
sistemas de rega, de drenagem e viários, dos restantes Campos que compõem o Vale do Pranto: Campo da 
Amieira, Campo do Velho e do Marnoto, Campo do Porto de Ferro, Campo da Telhada, Paul do Quinto e da 
Calçada.

Síntese do procedimento

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 25/06/2020, uma vez 
reunidas todas as condições necessárias à boa instrução do mesmo.

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva 
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, da Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (DGADR), da Administração Regional de Saúde do Centro I.P. (ARS Centro) e do Centro de Ecologia 
Aplicada Prof. Baeta Neves do Instituto Superior de Agronomia (ISA/CEABN).  

A metodologia adotada para a concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases:

� Realização de reunião com representantes da CA, do proponente e da equipa consultora para 
apresentação do projeto e do EIA.

� Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA):

o Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do artigo 
14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, os quais foram 
solicitados ao proponente.

o O proponente submeteu resposta ao pedido de elementos adicionais, sob a forma de Aditamento 
ao EIA. 

o Após análise deste documento, considerou-se que o mesmo dava genericamente resposta às 
lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 11 de 
dezembro de 2020.
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o No entanto, e sem prejuízo da conformidade do EIA, considerou-se que persistiam ainda 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de 
elementos complementares.

� Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, de 16 de dezembro de 
2020 a 28 de janeiro de 2021.

� Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-
B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, a um conjunto entidades externas à Comissão de 
Avaliação, nomeadamente, às Câmaras Municipais da Figueira da Foz, de Montemor-o-Velho e de Soure, 
à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, à Direção Geral de Energia e Geologia, à 
Infraestruturas de Portugal e ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.

� Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo 
Aditamento, tendo em conta as valências das entidades representadas na CA, e ponderados todos os 
fatores em presença, os pareceres externos e a participação pública.

� Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade 
ambiental do projeto.

� Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o Parecer 
da CA e o Relatório da Consulta Pública.

� Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento 
Administrativo, e de diligências complementares.

� Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da presente decisão.

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas

No âmbito da consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 11 do artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, foram recebidas as pronúncias das 
Câmaras Municipais de Montemor-o-Velho e de Soure, da Direção Regional de Agricultura e Pescas do 
Centro, da Direção Geral de Energia e Geologia e do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas

Câmara Municipal de Soure

Este município analisou o projeto face aos instrumentos de gestão territorial e identificou os principais 
impactes associados ao projeto, tendo emitido pronúncia favorável condicionada à adoção das medidas 
propostas para minimização dos impactes.

Salienta, no que se refere às restrições e servidões de Utilidade Pública, que as intervenções podem 
determinar autorização prévia:  

 Zona de Olival - Na área de estudo do projeto verifica-se a existência de várias áreas identificadas 
como "Zona de olival". Para o arranque e corte de povoamentos de oliveira, será necessário 
autorização prévia por parte da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro.

 Reserva Agrícola Nacional - Verifica-se que a área a intervir para as infraestruturas — distribuidor 
de Marnoto, adutor do Pranto, rede viária, rede de rega e o bloco central do Campo do Conde, se 
encontram na sua quase totalidade em Reserva Agrícola Nacional. Neste sentido, será necessário 
solicitar parecer junto da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Centro.
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 Reserva Ecológica Nacional - A maior parte da área de estudo e toda a área de infraestruturas 
localiza-se em áreas de REN, concretamente em "Zonas Ameaçadas pelas Cheias", "Áreas de 
Máxima Infiltração" e "Áreas com Risco de Erosão". Assim, deve ser requerida à Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), a necessária autorização para a 
ocupação de solos integrados nestas tipologias.

 Edifícios ou conjuntos com interesse cultural - a área de estudo estão presentes diversos edifícios 
de interesse municipal: Forno de Cal, Estação da Amieira, Termas da Amieira, Termas da Azenha e 
Quinta do Seminário. Para os mesmos encontra-se definida uma área de proteção de 50m.

Para a execução do projeto em áreas que confrontem com as restantes servidões identificadas (rede 
rodoviária, ferroviária e infraestruturas hidráulicas), devem ser solicitadas a devidas autorizações às 
entidades competentes.

Nas Áreas de Uso Condicionado, Restrições e Servidões de Utilidade Pública — Recursos Naturais, refere-
se o perímetro de proteção exploração da água mineral natural n.º HM -75 denominada "Termas do 
Bicanho", não identificado no EIA.

O município evidencia que os principais impactes irão ter lugar na fase de obra devido fundamentalmente 
à necessidade de movimentação geral de terras para execução das várias obras previstas, à implantação de 
estaleiros e outras infraestruturas de apoio à obra, bem como ao movimento de máquinas e veículos 
pesados afetos às obras. A minimização destes impactes está prevista na proposta de Gestão Ambiental da 
Obra que faz parte do EIA. A localização do(s) o(s) estaleiro(s) tem de ser submetida ao município para 
aprovação prévia.

Na fase de exploração, os impactes negativos associados ao projeto têm origem, na atividade agrícola, que 
continuará, provavelmente, em moldes mais intensivos, com os consequentes reflexos ao nível da 
qualidade da água e integridade dos solos, poendo ser minimizados por corretas práticas e técnicas 
culturais. Salientam-se os impactes positivos e significativos a muito significativos, associados à valorização 
da propriedade rústica, dado o incremento do valor produtivo da terra, por benfeitorias associadas à 
disponibilidade de água e de acesso e, por outro lado, à possibilidade de se alcançar uma gestão dos 
recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, mais racional e sustentada.

O município de Soure conclui que o projeto se reveste de especial importância a nível local, dado que irá 
contribuir, significativamente, para incrementar a produtividade agrícola e a eventual rentabilização de 
atividades associadas a este sector.

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

 O Município de Montemor-o-Velho efetuou uma análise do enquadramento do projeto nos instrumentos 
de gestão territorial vigentes no concelho.

De acordo com a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal (PDM) as obras localizadas no 
concelho, a implantação parcial do "Adutor Direito do Pranto", está inserida em Solo Rural (artigo 15.º), nas 
subcategorias de Espaços Agrícolas de Produção Tipo I (artigo 16.º a 18.º) e Espaços Naturais tipo I (artigos 
28.º e 29.º), sobreposta pela Estrutura Ecológica Municipal (EEM) (artigos 77º e 78º), e atravessa a rede 
ferroviária existente (artigo 92.º).

A proposta detém enquadramento nas especificações aplicáveis ao Solo Rural sendo compatível com as 
disposições no Regulamento do Plano para Espaços Agrícolas de Produção I e atende ao Regime Jurídico 
das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola.
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A proposta cumpre ainda com o estabelecido para Espaços Naturais tipo I, que permite a implantação de 
infraestruturas de obras hidráulicas, segundo o n.º 7 do artigo 29.º do Regulamento do PDM. No entanto 
salienta a necessidade de ser dado cumprimento às disposições de salvaguarda da Estrutura Ecológica 
Municipal previstas nos n.º 2 e n.º 3 do artigo 789 do Regulamento do PDM.

Ao nível da Planta de Condicionantes do PDM a intervenção é abrangida pelas restrições de utilidade pública 
e servidões administrativas da Reserva Agrícola Nacional, Obras de Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo 
Mondego, Reserva Ecológica Nacional e zona de proteção da Rede Ferroviária, e como tal sujeita à 
pronúncia das respetivas entidades com tutela.

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC)

A DRAPC emitiu parecer favorável ao projeto condicionado ao cumprimento de conjunto de condições de 
minimização e monitorização que se encontram consideradas no âmbito da presente decisão. 

Direção Geral de Energia e Geologia

A DGEG analisou o projeto à luz das suas diferentes competências, nomeadamente, recursos energéticos, 
geológicos e hidrogeológicos. Desta pronúncia destaca-se a existência, na área de estudo do projeto em 
avaliação, da concessão de água mineral natural denominada Termas do Bicanho, reconhecida por contrato 
assinado com o Estado Português em 14 de julho de 2017, tendo em simultâneo sido atribuída a respetiva 
concessão de exploração, à empresa Palacedouro-Desenvolvimento Turístico e Imobiliário, S. A. para uma 
área de 235,156 hectares situada no concelho de Soure. Assim, desde essa data, o referido recurso 
geológico passou a integrar o domínio público do Estado e a reger-se pela Lei n.º 54/2015, de 22 de junho.

Da análise do processo verifica-se que o limite previsto para a zona do Bloco do Campo do Conde não teve 
em consideração as Zonas do Perímetro de Proteção da Captação de Água Mineral (Furo AM), integrando 
o referido Bloco  áreas da Zona de Proteção Imediata, da Zona de Proteção Intermédia e também da Área 
de Concessão.

Assim, a DGEG emite posição globalmente favorável ao vasto projeto, condicionada à revisão do 
emparcelamento no Bloco do Campo do Conde na zona das Termas do Bicanho, dada a incompatibilidade 
da agricultura de regadio intensiva, nos seguintes aspetos:

 ser totalmente anulada a Massa M01;

 ser reajustada a Massa M02 

de modo a excluir todo o território que abrange as zonas de Proteção Imediata e Intermédia (que coincide 
com a área de concessão) do  perímetro de proteção da captação de água mineral natural das Termas do 
Bicanho, proposto de acordo com a Lei n.º 54/2015, de 22 de junho, e publicitado através do Aviso n.º 
11262/2019, Diário da República n.º 130, Série II, de 10 de julho.

No entanto, em sede de diligências complementares promovidas pela autoridade de AIA, a DGEG foi 
novamente auscultada no sentido de melhor se compatibilizar o uso agrícola existente com as zonas do 
perímetro de proteção da captação em causa. 

De salientar que, já depois da pronúncia inicial da DGEG, foi publicada a Portaria n.º 88/2021, de 21 de 

abril, que veio fixar o perímetro de proteção deste recurso hidromineral. Assim, numa ótica de defesa e 

salvaguarda do recurso hidromineral do domínio público do Estado, mas de forma a tentar compatibilizar os 

diferentes setores de atividade, a DGEG revisitou as condições anteriormente impostas, considerando que:

 continuaria a ser necessária a revisão do emparcelamento da Massa M02 do Bloco do Campo do 
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Conde, de modo a excluir todo o território que abrange a zona imediata do perímetro de proteção.

 localizando-se as Massas M02 e M01 numa zona muito sensível para a preservação da qualidade 
original desta água mineral natural, será necessário acautelar quaisquer interferências com o 
sistema aquífero hidromineral e garantir a integridade do recurso e da captação associada, de 
acordo com o artigo 48º da Lei nº 54/2015 de 22 de junho, condicionando a utilização das Massas 
M02 e M01 da seguinte forma:

o na área onde ocorre sobreposição da massa M02 com a zona intermédia do perímetro de 
proteção, e não podendo a mesma ser inundável para cultura de arroz, a sua utilização para 
fins agrícolas deverá ser objeto de parecer vinculativo da DGEG, nos termos do disposto no 
artigo 48.º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho;

o na área onde ocorre sobreposição da massa M01 com a zona intermédia do perímetro de 
proteção, a sua utilização para fins agrícolas deverá ser objeto de parecer vinculativo da 
DGEG, nos termos do disposto no artigo 48º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho.

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas

Tendo em conta que a área de implantação do projeto em avaliação:

 não abrange “Áreas Classificadas”, integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, conforme 
definido no Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 
15 de outubro, 

 já tem atualmente uso agrícola igual ao proposto;

e que o caudal a utilizar no sistema de rega já se encontra atualmente a ser desviado do Rio Mondego, o 
ICNF emitiu parecer:

 desfavorável à construção da “pateira do Bicanho” que terá “uma superfície de 3,9 hectares” 
(parcela M07) e da pateira “de Porto Godinho” com 1,4 hectares (parcela M35A, com 0,85 hectares 
e na parcela M37A, com 0,5 hectares), porque a presença destas estruturas junto às áreas de cultivo 
de arroz não contribuem para a gestão do habitat das espécies da fauna e porque potenciam a 
presença de algumas espécies de aves nas proximidades daqueles locais, potenciando o conflito 
entre a ecologia das espécies e a gestão das áreas de arrozal; 

 favorável ao projeto de “Modernização do Regadio Precário do Pranto I - Projetos de Execução do 
Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do Emparcelamento do Campo do Conde”;

condicionado à implementação de um conjunto de condições de minimização de impactes.

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Consulta 
Pública decorreu durante 30 dias úteis, entre 16 de dezembro de 2020 a 28 de janeiro de 2021.

Neste âmbito foram recebidas 5 exposições com a seguinte proveniência:

 Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM).

 Estado Maior da Força Aérea (EMFA).

 Direção-Geral do Território (DGT).
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 Turismo de Portugal, I.P.

 Uma cidadã a título individual.

Síntese dos resultados da Consulta Pública

A Autoridade Nacional de Comunicações, o Estado Maior da Força Aérea e a DGT nada têm a opor à 
execução do projeto por não interferir com infraestruturas ou servidões sob a sua competência. 

O Turismo de Portugal informa que na envolvente do projeto (500 m) existe um empreendimento turístico 
(Palace Hotel e Spa das Termas do Bicanho, de 4 estrelas, com 272 camas/utentes), localizado na 
contiguidade do limite do Campo do Conde, no concelho de Soure. Dada a sua proximidade ao projeto, 
salienta a necessidade de afastar o estaleiro desse local e da implementação de medidas de minimização 
do ruído, de poeiras e emissões e que acautelem a paisagem.

Uma cidadã evidenciou o facto de este projeto ser fundamental para o desenvolvimento socioeconómico 
da Beira Litoral, por contribuir para a minimização da salinização do rio Pranto, que provoca danos nos 
arrozais, para a racionalização do uso da água e para a melhoria da gestão da água.

Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão

Os resultados da participação pública foram devidamente ponderados no âmbito da avaliação 
desenvolvida.

Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os 
instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros 

instrumentos relevantes

Ao nível dos instrumentos de gestão territorial aplicáveis e em vigor na área do projeto, destacam-se os 
Planos Diretores Municipais (PDM) da Figueira da Foz, de Montemor-o-Velho e de Soure. 

A pretensão não viola as disposições constantes dos regulamentos destes planos. Não obstante, de acordo 
com o disposto no n.º 2 do artigo 52.º do regulamento do PDM da Figueira da Foz e no n.º 2 do artigo 17.º 
do regulamento do PDM de Montemor-o-Velho, "Os Espaços Agrícolas de Produção 1 estão sujeitos ao 
Regime Jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola (RJOAH) e legislação complementar, sendo que 
qualquer intervenção nestas áreas carece do parecer vinculativo da entidade da administração central com 
tutela". No caso concreto, a entidade com tutela é a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
(DGADR).

Ao nível das condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública salienta-se que são afetadas áreas 
inseridas em Reserva Agrícola Nacional (RAN). Neste sentido, o projeto carece de pronúncia favorável da 
Entidade Regional de Reserva Agrícola Nacional do Centro (ERRANC) quanto à utilização não agrícola de 
áreas integradas nesta condicionante, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro.

No que se refere às demais servidões administrativas, a zona de intervenção é abrangida ainda pelas 
seguintes condicionantes:

 Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego, devendo ser obtida a pronúncia da DGADR;

 Redes Rodoviária Nacional e Ferroviária, devendo ser obtida a pronúncia da entidade competente 
nesta matéria, a Infraestruturas de Portugal, S.A.
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 Infraestruturas de Energia Elétrica, devendo ser obtida a pronúncia da E-REDES - Energia S.A., no caso 
de redes de distribuição, ou da Rede Elétrica Nacional, S.A. no caso da Rede Nacional de Transporte.

 Domínio Hídrico.

Razões de facto e de direito que justificam a decisão

O projeto do Adutor Direito do Pranto e do Distribuidor do Marnoto e o projeto do Emparcelamento do 
Campo do Conde, inseridos no Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego foram desenvolvidos no 
âmbito das obras de Modernização do Regadio Precário do Pranto I e têm por objetivo permitir a 
beneficiação hidroagrícola da área do vale do Pranto, nomeadamente dos blocos de rega situados nas 
margens direita e esquerda do rio, onde se incluem os terrenos agrícolas do Campo do Conde (margem 
direita do rio Pranto), viabilizando assim a prática agrícola no referido vale. 

Para o efeito torna-se necessário proceder à construção de condutas principais de adução e distribuição de 
água, onde se incluem o Adutor Direito do Pranto e o Distribuidor do Marnoto, e à execução das redes de 
rega secundária e de drenagem dos diferentes blocos. Porém, entre os blocos mencionados, apenas será 
intervencionado nesta fase o Campo do Conde, com implantação de redes de rega secundária, drenagem e 
viária e nivelamento do terreno.

Tendo em conta que o projeto em avaliação se insere num conjunto de mais vasto de intervenções que se 
encontram perspetivadas para o Baixo Mondego, com cariz estratégico para a região e para o país no 
domínio da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, julga-se pertinente sublinhar a mais-valia da integração 
destas mesmas intervenções num plano e a realização de uma Avaliação Ambiental Estratégica sobre o 
mesmo, nos moldes do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, alterado pelo Decreto-lei n.º 58/2011, 
de 4 de maio.

Importa ter presente que, para efeitos do presente procedimento de AIA e tendo em conta o objeto do EIA 
apresentado pelo proponente, apenas foram avaliadas as componentes da empreitada relativas ao Adutor 
Direito do Pranto, ao Distribuidor do Marnoto e ao Emparcelamento do Campo do Conde com as respetivas 
redes de rega, drenagem e viária, tendo ficado excluídos os restantes projetos considerados como 
complementares, nomeadamente, a Ensecadeira no Rio Pranto, os Açudes do Casenho e do Casal da Rola 
e o Circuito Hidráulico do Campo do Seminário. 

Atendendo a que todos os projetos concorrem para o mesmo objetivo de beneficiação do regadio do Vale 
do Pranto, sendo interdependentes, teria sido adequada a sua avaliação conjunta, em linha com as 
orientações da Comissão Europeia1 sobre esta matéria.

Sobre os projetos complementares, e ainda que não tenha sido efetuada a sua plena avaliação neste 
procedimento de AIA, importa ter em conta os seguintes aspetos:

 Os açudes insufláveis de Casal da Rola e de Casenho, cuja execução será efetuada no âmbito da 
empreitada dos “Projetos de Execução do Adutor Direito do Pranto, do Distribuidor do Marnoto e do 
Emparcelamento do Campo do Conde”, constituem utilizações dos recursos hídricos (captação de 

1 Documento “Interpretation line as regards the appplication of Diretive 85/337/EEC to associated/ancillary works” disponível 

em https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf
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água para rega e a ocupação do domínio público hídrico pelas infraestruturas de captação, adução e 
distribuição de água) já tituladas pela APA, I.P./ARH Centro, através da 1.ª Adenda ao Contrato de 
Concessão Relativo à Utilização dos Recursos Hídricos para captação de Águas Superficiais destinadas 
à Rega a partir do Aproveitamento Hidráulico do Rio Mondego (Contrato de Concessão N.º 
1/Agric/Sup/ Rh4/2012 - Características técnicas das captações para rega projetadas para o regadio 
dos vales secundários do Pranto, Arunca e Foja”), celebrado, entre a APA, I.P/ARH Centro e a DGADR 
a 9 de novembro de 2017.

Não obstante, existem incongruências entre os valores de captação previstos no referido título e os 
constantes do EIA agora apresentado, pelo que importa realçar que não pode ocorrer a captação de 
um volume de água superior ao previsto no respetivo Título de Utilização de Recursos Hídricos 
(TURH). Se tal for necessário terá de ser previamente avaliado e autorizado da APA, I.P/ARHC, com 
consequente alteração do TURH. 

 Relativamente ao Circuito hidráulico da Quinta do Seminário, atendendo que o referido campo é 
limitado a oeste pelo rio Pranto e a norte pelo ribeiro de Queitide, eventuais intervenções em área 
do domínio hídrico carecem também da prévia obtenção de TURH.

 No que se refere à Ensecadeira a realizar no rio Panto, a jusante das portas de Maria da Mata, a 
execução desta infraestrutura hidráulica fica sujeita à aplicação do procedimento previsto no n.º 5 
do artigo 51.º da Lei da Água que transpõe o n.º 7 do artigo 4.º (4(7)) da Diretiva Quadro da Água e 
à obtenção de TURH. Será ainda necessário requer a pronúncia prévia da Autoridade de AIA, nos 
termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro na sua atual redação.

No que se refere aos projetos avaliados, nomeadamente, o adutor direito do Rio Pranto, o distribuidor do 
Marnoto e o emparcelamento e infraestruturação de rega, de drenagem e rede viária do Campo do Conde, 
face às caraterísticas dos mesmos e do território afetado, bem como a natureza dos aspetos ambientais 
associados, foram considerados mais relevantes para a decisão os fatores recursos hídricos, socioeconomia, 
sistemas ecológicos, património, solos e uso do solo.

Da avaliação efetuada, destacam-se como impactes mais significativos da fase de obra os que decorrem:

 do impedimento temporário de desenvolver práticas agrícola durante a execução da obra. Encontra-
se, no entanto, prevista na candidatura apresentada ao Programa de Desenvolvimento Rural 
(PDR2020), uma verba para ressarcir os afetados.

 da realização de operações de desmatação, terraplanagens, abertura de valas, transporte de 
materiais e terras e instalação de tubagem. A realização destas ações irá provocar a circulação de 
veículos e máquinas afetas à obra com a consequente emissão de ruído e de poluentes atmosféricos. 
Estas ações serão, no entanto, temporárias e consequentemente também os seus impactes.

 da transposição do rio Pranto em três locais recorrendo a ensecadeiras;

 da afetação dos sistemas ecológicos pelas intervenções a realizar na obra, em particular a 
desmatação, a interrupção (“secagem”) temporária do rio Pranto, prevista para a execução dos três 
atravessamentos, e pela modificação da paisagem agrícola do Campo do Conde;

 dos impactes negativos diretos nas ocorrências patrimoniais n.º 3 - Ponte da Pedra, vestígios 
arqueológicos diversos, n.º 6 - Amieira, conjunto edificado e n.º 35 - Vala Real 1 e respetiva comporta;
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 da criação, no que se refere ao Campo do Conde, de uma nova matriz cultural e visual irreversível e 
de muito menor valor cénico tendo em consideração a atual.

Perspetivam-se também impactes positivos para a fase de construção, nomeadamente os gerados pela 
criação de emprego e pelo acréscimo de serviços prestados. De acordo com a informação apresentada, 
podem estar em obra, em média, cerca de 60 técnicos das diversas especialidades, que farão uso dos 
serviços locais durante a fase de construção, nomeadamente, ao nível da restauração, do alojamento e dos 
equipamentos socioculturais. 

Já na fase de exploração, o projeto em avaliação irá promover: 

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

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

 A introdução de medição verificável do consumo de água, como contributo para a orientação de uma 
exploração responsável e sustentada do recurso água, na agricultura de regadio da zona; 

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

 O ordenamento jurídico da propriedade, com a concretização do cadastro e da regularização da 
titularidade, quer no âmbito de registo em conservatória, quer no âmbito de registo em matriz 
predial rústica dos prédios; 

 A criação de condições económicas e sustentáveis do exercício da atividade agrícola de forma a 
promover a fixação das populações das aldeias rurais envolventes.

O principal impacte negativo na fase de exploração do projeto advém da utilização de fertilizantes e de 
pesticidas (herbicidas, inseticidas e fungicidas), particularmente quando praticada de forma intensiva, o 
que, conjugado com a rega, contribui para o enriquecimento das águas em nutrientes e poluentes, 
constituindo uma das potenciais fontes de poluição difusa da qualidade da água superficial e subterrânea 
e do solo. A sua significância encontra-se dependente, nomeadamente, das características dos produtos 
utilizados (mobilidade no solo, persistência, toxicidade, etc.), da quantidade aplicada e das condições e 
técnicas de aplicação.  

No entanto, de acordo com o EIA, encontra-se em curso o Projeto AGRO nº 103 que tem como objetivos, 
entre outros, a melhoria das técnicas de produção de arroz com redução de impactes ambientais no Baixo 
Mondego; a seleção e divulgação de cultivares de arroz com caraterísticas para a obtenção de produtos de 
qualidade; a monitorização, em diferentes condições ecológicas e de condução, da cultura no Vale do 
Mondego. 

Salienta-se ainda que, a par do projeto em avaliação, encontram-se também em desenvolvimento outros 
projetos que concorrem para a gestão hídrica do Baixo Pranto, nomeadamente, o Projeto de Regularização 
Fluvial do Rio Pranto da responsabilidade da APA. As intervenções a realizar para controlo de cheias e 
potenciação da drenagem dos campos previstas neste último projeto, terão lugar entre a Borda do Rio 
(Pombal) até às comportas da Quinta do Canal (Figueira da Foz), abrangendo assim, a área onde se localiza 
o projeto do adutor, do distribuidor e o emparcelamento em avaliação. No entanto, no âmbito do presente 
procedimento foi aferida a compatibilidade entre ambos os projetos, não se perspetivando conflitos entre 
as duas intervenções.
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No que se refere aos instrumentos de gestão territorial, embora o projeto seja compatível com os mesmos, 
carece ainda de parecer vinculativo da DAGDR, nos termos dos PDM da Figueira da Foz e de Montemor-o-
Velho, e tendo em conta o regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola.

Por outro lado, atendendo às servidões e restrições de utilidade pública em presença, as intervenções 
carecem também de pronúncia da ERRANC, da Infraestruturas de Portugal, S.A., da EDP-Distribuição e da 
Rede Elétrica Nacional, S.A..

Verifica-se ainda a necessidade de serem obtidos, previamente à concretização do projeto, os títulos de 
utilização dos recursos hídricos relativos a todas as intervenções localizadas em área do domínio hídrico, 
conforme disposto no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, na sua atual redação. Nessa sede deve 
ser demonstrado que as seções de vazão das linhas de água a intervencionar asseguram o escoamento dos 
caudais de ponta afluentes.

De salientar igualmente os pareceres emitidos pelas entidades consultadas ao abrigo do disposto no n.º 11 
do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, os quais evidenciaram 
a necessidade de serem preconizadas algumas condicionantes ao projeto.

De referir que as alterações do traçado do caminho onde atualmente se faz a delimitação territorial entre 
as freguesias de Samuel e Vinha da Rainha implicam a necessidade redefinir os respetivos limites 
administrativos.

Os resultados da participação pública não evidenciam preocupações relevantes mas apenas a necessidade 
de serem implementadas medidas de minimização sobre as atividades mais suscetíveis de afetar a saúde 
pública e a qualidade paisagística da zona.

Efetivamente, importa ter presente que, para a generalidade dos impactes identificados, foram 
identificadas medidas e outras condições que permitem evitar ou minimizar os mesmos, contribuindo assim 
para a redução da sua significância. 

Face ao exposto, atendendo aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que os impactes 
negativos acima referidos podem ser, na sua generalidade, passíveis de minimização, emite-se decisão 
favorável, condicionada ao cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento.

Condicionantes

1. Adotar a solução construtiva de “vala aberta” (escavação direta com entivação) prevista no EIA para 
efetuar o atravessamento das tubagens sob o leito do rio Pranto. A adoção desta solução fica 
condicionada:

i. à execução dos trabalhos durante a época de estiagem (reduzido caudal no rio), conforme 
previsto no Relatório Técnico (página 6-11) e no respetivo projeto;

ii. à garantia da continuidade do escoamento do rio durante a realização dos trabalhos, devendo 
por conseguinte a escavação ser efetuada por troços, com o inicio da escavação do novo troço 
após o reaterro da vala do troço adjacente e reposição do leito e dique do rio conforme situação 
inicial.
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2. Rever o emparcelamento da Massa M02 do Bloco do Campo do Conde, de modo a excluir todo o 
território que abrange a zona imediata do perímetro de proteção da Captação de Água Mineral do Furo 
das Termas do Bicanho.

3. Na zona em que o Bloco do Campo do Conde interfere com a zona de proteção intermédia da Captação 
de Água Mineral do Furo das Termas do Bicanho, deve ser condicionada a utilização das Massas M02 e 
M01 da seguinte forma:

i. na área onde ocorre sobreposição da massa M02 com a zona intermédia não pode a mesma 
ser inundável para cultura de arroz, ficando a sua utilização para outros fins agrícolas 
dependente de parecer vinculativo da DGEG, nos termos do disposto no artigo 48.º da Lei n.º 
54/2015, de 22 de junho;

ii. na área onde ocorre sobreposição da massa M01 com a zona intermédia, a sua utilização para 
fins agrícolas deve ser objeto de parecer vinculativo da DGEG, nos termos do disposto no artigo 
48.º da Lei n.º 54/2015, de 22 de junho.

4. Não executar os projetos das Pateiras do Bicanho e de Porto Godinho. Estas áreas podem ser utilizadas 
para extração de terras de empréstimo, ficando no entanto condicionadas à implementação de um 
projeto distinto de recuperação, a apresentar no contexto da presente decisão.

5. Obter pronúncia favorável da Entidade Regional de Reserva Agrícola do Centro quanto à utilização não 
agrícola de áreas integradas na RAN, de acordo com o artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de 
março com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro.

6. Obter autorização prévia da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro para o arranque e corte 
de povoamentos de oliveira.

Elementos a apresentar

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos:

Previamente ao início da fase de execução da obra

1. Documento que explicite a forma como serão executados os atravessamentos, demonstrando que se 
encontra assegurado o escoamento do caudal do rio Pranto durante a execução dos trabalhos, bem 
como a aplicação do procedimento previsto no n.º 5 do artigo 51.º da Lei da Água (que transpõe o n.º 
7 do artigo 4.º da Diretiva Quadro da Água) à construção das ensecadeiras provisórias.

2. Localizações a definir para os estaleiros de apoio à obra, conjuntamente com Plano de Origem de Água 
e Efluentes previsto no documento intitulado “Gestão Ambiental da Obra”, apresentado em Anexo ao 
EIA. Deve ser efetuada uma escolha criteriosa dos locais a utilizar, preferencialmente em zona plana e 
bem drenada e que respeite, entre outras, as seguintes condições:

i. Evitar o Domínio Público Hídrico e os perímetros de proteção associados às captações de 
água existentes na área de intervenção;

ii. Evitar áreas que impliquem a destruição da vegetação ripícola arbórea e da vegetação 
ripícola herbácea, nomeadamente junto às margens do Pranto, designadamente: caniçais, 
por serem locais de abrigo e/ou reprodução de espécies com estatuto e das formações 
arbóreas (Salix atrocinerea, Quercus robur, Quercus suber, Alnus glutinosa, Pistacia lentiscus, 
Cistus salviifolius, Phragmites australis, Quercus faginea);
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iii. Evitar a proximidade a áreas urbanas, nomeadamente, às povoações de Moinho do 
Almoxarife, Azenha, Amieira, Azenha de Pedrogão, Porto Godinho, Porto Godinho D’Além, 
Alqueidão, Calvete / Arneiros, Atouguia, Bicanho e Vinha da Rainha);

iv. Assegurar o maior afastamento possível ao empreendimento turístico “Palace Hotel e Spa 
das Termas do Bicanho”;

v. Evitar a proximidade aos principais elementos patrimoniais identificados (Quinta do 
Seminário, Ponte Ferroviária de Lares, Forno de Cal da Bela Vista, Estação da Amieira, 
Amieira, Termas da Amieira, a Casa na Amieira, Galegoa 1, e Ponte da Quinta do Seminário).

3. Projeto de recuperação das áreas utilizadas para obtenção de terras de empréstimo. Atendendo ao 
disposto na Condicionante n.º 4 este projeto não deve contemplar a criação de pateiras como solução 
de recuperação. Em função das soluções que vierem a ser preconizadas poderá ser necessária a 
definição de medidas de minimização e de programas de monitorização específicos. 

4. Levantamento da ictiofauna do local, assegurado por especialistas e integrado nas intervenções sobre 
as populações de peixes que têm vindo a ser realizadas no Baixo Mondego.

5. Projeto de Execução Final da Estrutura Verde (PEV), desenvolvido com base nas peças de projeto anexas 
ao EIA, considerando as disposições da presente decisão, incluindo as seguintes orientações:

i. Deve constituir-se como um Projeto de Execução com todas as peças desenhadas devidas (a 
escala adequada) assim como com a Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Programa de 
Manutenção, Mapa de Quantidades e Plano de Gestão da Estrutura Verde.

ii. Deve ser elaborado, preferencialmente, por especialistas em Paisagem, em Engenharia Natural 
e por biólogos. O acompanhamento da sua implementação deve também ser efetuado, 
preferencialmente, pelos referidos técnicos.

iii. Devem ser preservados e incorporados todos os elementos arbóreos existentes, 
nomeadamente ao longo da M621 E M622, Vala Real e Vala da Galegoa, que se revelem em boas 
condições fitossanitárias. Neste âmbito deve ser realizado o levantamento georeferenciado dos 
diversos exemplares existentes, incluindo os propostos a abater, que devem ser diferenciados 
dos demais, e realizada a sua caracterização em termos de: espécie; dap/pap; porte; idade; 
estado fitossanitário e outros parâmetros que possam ser considerados pertinentes. Este 
levantamento deve constituir-se como adenda/anexo ao PEV.

iv. No âmbito da vegetação a abater deve ser contemplado o seu transplante e a que vier a ser 
abatida deve ser compensada com igual número de exemplares das mesmas espécies.

v. As espécies a usar devem ser exclusivamente autóctones ou naturalizadas na região, devendo 
ser definido o número de cada uma assim como as suas dimensões – altura, dap/pap.

vi. Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deve ser acompanhado de 
certificados de origem e deve apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem 
conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa. A sua 
origem deve ser local.

vii. Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, a necessidade 
de assegurar um controlo exigente quanto à origem das espécies vegetais a usar, com referência 
clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim como em relação à Trioza erytreae, no que se refere à, 
eventual, proposta de citrinos, devendo ser, inclusive, considerada a introdução de claras 
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restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares em causa ou em alternativa não 
considerar na proposta as espécies vegetais afetadas.

viii. Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - 
no que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por outro, à herbivoria, nos 
locais a recuperar e mais sensíveis e de maior qualidade visual, de forma a permitir a 
recuperação e a instalação da vegetação natural, semeada e plantada.

ix. Para os locais com erosão e/ou afetação de margens a proposta para a sua solução deve 
considerar técnicas de Engenharia Biofísica ou Natural, que devem considerar cumulativamente 
materiais inertes, madeira e vegetação autóctone. 

x. Deve incluir uma proposta de faseamento das intervenções hierarquizadas no curto, médio e 
longo prazo assim como a sua caracterização.

6. Plano de Gestão e Controle de Espécies Exóticas e Invasoras (PGCEEI).

i. Cartografia mais precisa e atualizada à data próximo do início da obra com a localização das 
manchas de espécies vegetais exóticas invasoras. Neste âmbito, deve proceder-se à 
identificação e localização das manchas, ou núcleos, afetados por espécies vegetais exóticas 
invasoras, de forma a poderem ser cartografadas e incluídas no planeamento da 
desarborização/desmatação de forma a estas áreas terem um tratamento diferenciado e 
adequado por parte do Empreiteiro. A mesma visa também ser utilizada durante a Fase de 
Exploração. 

ii. Definição cartográfica de uma área para a sua implementação tendo em consideração toda a 
área proposta intervencionar pelo Projeto e áreas complementares que possam ser usadas no 
âmbito do seu desenvolvimento.

iii. Exposição das metodologias de controlo adequadas a cada espécie em presença que venha a ser 
identificada.

iv. Definição das ações a implementar na eliminação do material vegetal.

v. Programa de Monitorização/Manutenção para a Fase de Exploração.

7. Programas de monitorização desenvolvidos nos termos previstos na presente decisão.

Até um ano após a adjudicação da obra 

8. Estudo histórico-arquivístico que aprofunde o conhecimento sobre a Vala Real que atravessa o Campo 
do Conde e respetiva comporta, nomeadamente produzindo uma memória descritiva da Vala Real 1 
(n.º 35), da Vala Real 2 (n.º 36), bem como da Vala da Galegoa 1 (n.º 37) e Vala da Galegoa 2 (n.º 38), 
contemplando ainda uma nova prospeção arqueológica em período de estiagem e com a vala drenada. 
A memória descritiva deve contemplar uma descrição das características morfo-funcionais, da 
cronologia, um estudo histórico/arquivístico, indicação do estado de conservação e o seu 
enquadramento cénico/paisagístico, bem como proceder a um registo gráfico através de um 
levantamento topo-hidrográfico, fotografia e elaboração de eventuais alçados com vista a aprofundar 
o seu conhecimento. Deve garantir-se que a submissão destes elementos é prévia à execução das obras 
que interferem com estas ocorrências patrimoniais, uma vez que os mesmos são fundamentais para o 
seu acompanhamento arqueológico.
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Até seis meses antes do termo previsto para a obra

9. Proposta de Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), a qual deve seguir, na sua 
elaboração, as seguintes orientações:

i. Deve ser apresentado como documento autónomo.

ii. Cartografia com a delimitação gráfica de todas as áreas intervencionadas – acessos a desativar, 
plataformas de trabalho, estaleiro, áreas de apoio e, eventuais, outras.

iii. Para cada área afetada deve ser estabelecido o tipo ou conjunto de ações – remoção de todos 
os materiais em profundidade das camadas dos pavimentos, limpeza de todos os resíduos de 
obra e alóctones, remobilização, descompactação, despedrega, regularização/modelação do 
terreno de forma tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras 
vivas/vegetais, etc - a realizar em função da utilização que cada uma teve.

iv. Definição da camada a espalhar de forma a acomodar todo o volume das terras vivas/vegetais 
provenientes da decapagem com clara exceção da obtida em áreas ocupadas com espécies. 

v. Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - 
no que diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos, herbivoria - nos locais a recuperar e mais 
sensíveis, de forma a criar condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da 
vegetação autóctone.

Para os Projetos complementares e previamente à sua execução

10. Projeto de execução da ensecadeira, acompanhado de documentação que permita dar cumprimento 
aos procedimentos previstos:

i. No artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro na sua atual redação, que define 
o regime jurídico de AIA;

ii. No n.º 5 do artigo 51.º da Lei da Água que transpõe o n.º 7 do artigo 4.º da Diretiva Quadro da 
Água;

iii. Para obtenção de Título de Utilização dos Recursos Hídricos. 

11. Projetos e/ou as soluções que permitam a transposição dos açudes do Casal da Rola, do Casenho e da 
ensecadeira a construir no rio Pranto. 

Medidas de minimização/potenciação/compensação

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à execução da obra e à fase de execução da obra 
devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, o qual deve integrar o caderno 
de encargos da empreitada. A Autoridade de AIA deve ser previamente informada da data de adjudicação 
da obra, bem como do início e término das fases de execução da obra e de exploração do projeto. Deve 
também ser apresentado à Autoridade de AIA o respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o 
desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação.

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser realizadas 
auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em consideração o 
documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no portal 
da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser 
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remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo 
verificador.

FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA

1. Reformular o Plano de Gestão Ambiental (PGA) apresentado de forma a integrar todas as condições 
constantes da presente decisão. O PGA deve ser convertido num Plano de Acompanhamento 
Ambiental da Obra, nos termos anteriormente referidos.

2. Efetuar uma adequada planificação dos trabalhos, conciliando os cronogramas de obra do sistema 
adutor (Adutor Direito do Pranto e Distribuidor do Marnoto) com o de regularização e nivelamento 
do Bloco do Campo do Conde, tendo em vista o reaproveitamento dos materiais sobrantes 
provenientes da escavação sempre que reúna qualidade para o efeito, promovendo uma 
compensação de volumes conforme previsto nos projetos.

A planificação dos trabalhos deve ter em conta a interdição de ações de corte de vegetação nas valas, 
linhas de água, taludes de estradas e caminhos no período entre 15 de março e 15 de julho, dado 
que este corresponde à época de reprodução das espécies da flora e da fauna.

3. Definir atempadamente os percursos afetos à obra, por forma a limitar a degradação e 
congestionamento da rede viária de acesso ao bloco do Campo do Conde, procedendo, sempre que 
necessário à identificação e sinalização de percursos alternativos. Evitar, sempre que possível, que os 
mesmos efetuem passagem pelo interior dos aglomerados populacionais, designadamente, junto a 
estabelecimentos sensíveis, como escolas, Unidades de Saúde e Estruturas Residenciais para Idosos.

4. Em todas as áreas sujeitas a intervenção devem ser estabelecidos os limites para além do quais não 
deve haver lugar a qualquer perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais depósitos de terras 
e/ou outros materiais. Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente balizados, e 
não meramente sinalizados, antes do início da obra, devendo permanecer em todo o perímetro, 
durante a execução da mesma.

5. Todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus e arbustivos, se 
aplicável, devem ser devidamente balizados quando próximos de áreas intervencionadas. A 
balizagem, deve ser realizada na linha circular de projeção horizontal da copa, sobre o terreno, do 
exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou, no mínimo, na extensão voltada para o lado 
da intervenção. 

6. Efetuar a sinalização e vedação das ocorrências que se encontram a menos de 25 m das componentes 
do projeto. Sinalizar os restantes elementos situados até a um limite máximo de 50 m das 
componentes de projeto.

7. Identificar a localização dos seguintes elementos patrimoniais e prever para a fase de obra um 
cuidado acompanhamento dos respetivos locais: N.º 3 - Ponte da Pedra; N.º 7 - Amieira; N.º 2 - Porto 
da Pedra, N.º 10 - Ponte do Sobral; N.º 13 - Porto Godinho.

8. Efetuar escavação mecânica de sondagens arqueológicas de diagnóstico no sítio n.º 3, Ponte da Pedra, 
vestígios diversos, ao Km 1+964 do Adutor Pranto, numa área mínima de 20 m². Caso as sondagens 
arqueológicas de diagnóstico revelem a existência de contextos arqueológicos, deve ser realizada uma 
intervenção arqueológica em área, nas zonas afetadas diretamente pelo projeto.

9. Efetuar, para o elemento patrimonial n.º 6, Amieira, conjunto arquitetónico, ao km 3+050 / 3+240 do 
Adutor Pranto, os seguintes trabalhos: limpeza geral do edificado, registo fotográfico exaustivo, 
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desenho de alçado e planta (à escala 1:500 e com amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20), 
descrição completa da arquitetura, técnicas e materiais de construção. Estes trabalhos devem ser 
apresentados em relatório preliminar específico.

10. Sinalizar e vedar os elementos patrimoniais inventariados no Plano Diretor Municipal de Soure: n.º 4 
– Forno de Cal da Bela Vista; n.º 5 – Estação da Amieira; n.º 7 – Forno de Cal da Amieira; n.º 8 – Termas 
da Amieira; n.º 12 – Quinta do Seminário; n.º 15 – Termas da Azenha), devendo ser evitada a afetação 
das respetivas áreas de proteção.

11. Sinalizar e vedar as ocorrências n.º 36, Vala Real 2, n.º 38, Vala da Galegoa 2, e n.º 39 Calvete 1, 
(comportas), de forma a que não sofram danos por movimentação de materiais ou maquinaria.

12. Garantir para a Vala Real: 

i. O acompanhamento das ações de desmatação seguida de prospeção do leito no setor que 
irá ser objeto de aterro. Dada a baixa profundidade e a turbidez permanente do caudal, 
esta prospeção deve ser realizada em período de estiagem e com a vala drenada;

ii. A preservação da comporta; 

iii. A realização de levantamento topo-hidrográfico da vala após desmatação.

13. Disponibilizar a todos os empreiteiros e subempreiteiros a Planta Síntese de Condicionantes, a qual 
deve incluir, designadamente: 

i. a totalidade das ocorrências identificadas, interditando, em locais a menos de 25 m das 
ocorrências patrimoniais, a instalação de estaleiros, novos acessos à obra e áreas de 
empréstimo e de depósito de inertes; 

ii. os perímetros de proteção às captações de água para abastecimento público publicados 
através da Portaria n.º 54/2013, de 7 de fevereiro, e as Zonas de Proteção à Captação de 
Água Mineral do Furo das Termas do Bicanho (Furo AM – furo de água mineral natural).

14. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 
envolvidos na execução das obras, relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais 
e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso 
dos trabalhos. Neste contexto, deve também ser apresentado o Plano de Acompanhamento 
Ambiental da Obra.

15. Divulgar o projeto e o programa de execução das obras à população afetada e às restantes partes 
interessadas, incluindo Câmaras Municipais e Juntas de Freguesias. A informação a disponibilizar 
neste contexto deve incluir o objetivo e a natureza das intervenções a realizar, a respetiva 
calendarização e duração, bem como eventuais afetações à população, designadamente em termos 
de acessibilidades. 

16. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações.

FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA

17. Sempre que as atividades da obra se aproximem de locais habitados, o período dos trabalhos deve 
circunscrever-se estritamente ao período diurno, entre as 08-20H, de dias úteis, atendendo ao 
disposto no artigo 14.º do Regulamento Geral do Ruído, definido pelo Decreto-Lei n.º 9/2007.
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18. Garantir a adequada indemnização aos agricultores pelo impedimento temporário de cultivarem as 
suas propriedades.

19. A realização dos trabalhos deve ser efetuada, preferencialmente, na época do ano em que os períodos 
de pluviosidade são curtos e pouco intensos (estiagem). 

20. Assegurar as adequadas intervenções construtivas, de acordo com o estudo geológico-geotécnico.

21. Restringir as ações de movimentação de terras à área afeta à obra.

22. Reduzir ao estritamente necessário a área de intervenção dos trabalhos e da abertura de acessos 
provisórios, devendo o coberto vegetal ser retirado apenas em áreas sujeitas à implantação dos 
elementos definidos pelo projeto. Assegurar que os corredores de trabalho são o mais estreitos 
possível, a fim de evitar danos nos terrenos circundantes, às valas de implantação do adutor, do 
distribuidor, das redes de rega e drenagem, assim como dos acessos viários projetados.

23. Planear a gestão da vegetação ripícola ao longo das valas e das margens do rio Pranto, evitando ao 
máximo a destruição de manchas de vegetação ripícola, como de áreas de caniçal (Phragmites 
australis) e vegetação arbórea típica da região, nomeadamente exemplares de freixo (Fraxinus 
angustifolia), amieiro (Alnus glutinosa), ulmeiros (Ulmus minor) e salgueiros (Salix atrocinerea), 
mantendo-se, sempre que possível, exemplares arbóreos e áreas de caniçal.

24. No que respeita às intervenções a efetuar nos corredores ripícolas existentes ao longo das margens 
das linhas de água, nomeadamente ao longo da vala Real, vala da Galegoa e vala da Mata, a remoção 
da vegetação deve ser faseada e salvaguardar a estabilidade dos taludes e margens, restringindo-se 
às áreas estritamente necessárias mantendo-se, sempre que possível, os exemplares arbóreos 
autóctones e áreas de caniçal que servem de refúgio à avifauna. A criação de instabilidade nos taludes 
e margens das valas, promove o incremento do processo de assoreamento dos cursos de água, com 
a redução da respetiva seção de vazão e o aumentando dos riscos de cheias, o que se traduz num 
impacte negativo.

25. Destroçar a vegetação removida e, sempre que viável, utilizá-la no controlo de erosão (cobertura do 
solo) ou na valorização agrícola (incorporação no solo).

26. Selecionar um local para armazenamento temporário de materiais provenientes da desmatação, 
devendo o material que não é passível de reutilização no local ser transportado para destino final 
adequado. 

27. Deve ser dado destino final adequado ao material resultante da remoção da vegetação, entulhos e 
detritos.  

28. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder ao local da obra, incluindo os locais de depósito 
e de empréstimo de terras.

29. Cobrir, após colocação da manta geotêxtil, a área do(s) estaleiro(s) por material adequado para 
permitir a circulação de veículos / máquinas afetos à obra (ex. gravilha).

30. Decapar, previamente à implantação do(s) Estaleiro(s) de apoio à obra, toda a área afeta, 
armazenando-se adequadamente a terra vegetal para posterior utilização; 

31. Revestir, imediatamente após a decapagem, toda a área do(s) estaleiro(s) por manta geotêxtil, no 
sentido de impermeabilizar toda esta área, minimizando-se assim eventuais impactes e riscos 
associados;
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32. Efetuar, previamente às movimentações de terras associadas à construção da rede primária de rega 
e, das redes de rega, viária e de drenagem do Campo do Conde, a decapagem e armazenamento, 
devidamente acondicionado, da camada de terras escavadas e/ou excedentárias, para posterior 
utilização na cobertura de taludes, nivelamento geral do terreno e/ou recuperação destas áreas. 

33. Nas áreas a serem intervencionadas, quer na zona da abertura das valas, quer dos aterros para 
implantação das vias, bem como do(s) estaleiro(s) ou outras áreas de apoio à obra (p.e., acessos), 
decapar e armazenar separadamente a terra arável dos solos mais profundos. 

34. Remover e acondicionar provisoriamente a terra vegetal que respeita à camada superficial de terreno 
(cerca de 1 m), considerada como terra arável.

35. A decapagem de terras vivas/vegetais deve ser realizada segundo as seguintes orientações: 

i. Segregar as terras provenientes de áreas que apresentem níveis de salinidade não 
adequados à sua utilização o âmbito da recuperação paisagística. 

ii. Segregar as terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies exóticas 
invasoras, não devendo por isso ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer 
circunstância.

iii. A decapagem deve incidir na camada superficial do solo (Horizontes A e O), na sua 
espessura integral, possuidora do banco de sementes das espécies autóctones.

iv. As terras a aproveitar para fins de recuperação e integração paisagística devem ser 
depositadas em pargas até 2m de altura; devem ser colocadas próximo das áreas de onde 
foram removidas mas assegurando que tal se realiza em áreas planas e bem drenadas; e 
devem ser protegidas contra a erosão hídrica e eólica através de uma sementeira de 
leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e aplicável em função do tempos de 
duração e das condições atmosféricas. As terras de zonas onde tenha sido identificada a 
presença de espécies exóticas invasoras, devem ser objeto de cuidados especiais quanto 
ao seu armazenamento, transporte e eliminação. 

36. Reutilizar a terra vegetal na recuperação da área sobrejacente ao adutor, ao distribuidor e às 
regadeiras, bem como de outras áreas de apoio à obra.

37. Na operação de nivelamento para a adaptação do terreno ao regadio e à reestruturação fundiária do 
Campo do Conde, caso o material de escavação do adutor apresente caraterísticas adequadas para 
utilização na camada arável, deve ser dada preferência a esse material relativamente a outro material 
de empréstimo.

38. Assegurar que os depósitos temporários de materiais excedentários, a utilizar no processo de 
nivelamento do bloco do Campo do Conde e os materiais afetos à obra não se localizam perto das 
valas de drenagem e de rega, no sentido de minimizar o eventual arrastamento de solos.

39. Durante o armazenamento temporário de terras ou outros materiais pulverulentos, deve efetuar-se 
a sua proteção com coberturas impermeáveis.

40. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes ou recorrer a terras de empréstimo, a 
seleção dos locais a intervir deve excluir as seguintes áreas e considerar:

i. Áreas do domínio hídrico;

ii. Áreas inundáveis;
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iii. Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);

iv. Perímetros de proteção de captações de água para abastecimento público;

v. Áreas classificadas da Reserva Ecológica Nacional (REN) ou Reserva Agrícola Nacional 
(RAN);

vi. Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da 
natureza;

vii. Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;

viii. Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;

ix. Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;

x. Áreas de ocupação agrícola;

xi. Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;

xii. Zonas de proteção do património.

41. Deve ser dada atenção especial à origem/proveniência, e condições de armazenamento, de todos 
materiais inertes para a construção dos acessos, ou terras de empréstimo se aplicável, não devendo 
ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, para 
que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.

42. Nos trabalhos inerentes à limpeza das linhas de água, devem ser identificados e selecionados os 
materiais resultantes e, sempre que viável, os mesmos devem ser reaproveitados e colocados em 
depósito temporário ou em zona de enchimento. 

43. Assegurar que os processos construtivos se adequam às características geológicas e hidrogeológicas 
da área em estudo. 

44. Assegurar a proteção das terras e evitar o respetivo deslizamento, em períodos de elevada 
pluviosidade.

45. Na execução de escavações e movimentação de terras devem ser adotadas medidas que evitem a 
contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais.

46. Dadas as características aluvionares do solo, as escavações a realizar para implantação da tubagem 
devem ser efetuadas por troços com extensão moderada, de modo a prevenir problemas de 
instabilidade local ou global dos solos. Os referidos trabalhos devem ser realizadas durante o período 
de estiagem.

47. A abertura das valas para enterramento das tubagens deve ser realizada de jusante para montante 
para garantir o livre escoamento das águas por gravidade, não se devendo admitir, em caso algum, 
águas estagnadas. Todavia, caso se verifique a ocorrência de água no interior da vala, deve proceder-
se ao controlo do nível freático mediante dispositivos que garantam o seu rebaixamento 
provisoriamente para cotas inferiores às de trabalho, por exemplo, através de bombagem a partir do 
interior das escavações.

48. Deve ser aferida a necessidade de colocação de barreiras de contenção nas imediações das 
explorações aquícolas situadas a jusante das comportas do “Alvo” (braço sul do rio Mondego), tendo 
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em vista a minimização de eventuais impactes nas referidas atividades, solução que deve ser 
previamente discutida com os respetivos aquicultores.

49. A remoção dos sedimentos das zonas assoreadas dos leitos das linhas de água devem, sempre que 
possível, ser objeto de reutilização na consolidação das margens.

50. Assegurar a drenagem eficaz nas escavações, visando contribuir para reduzir os fenómenos de erosão. 

51. Garantir a proteção das captações subterrâneas e superficiais com fins múltiplos. As captações 
previstas desativar na área do emparcelamento (poços) devem ser devidamente seladas, sendo 
recomendado a utilização de materiais provenientes da geologia local, com a reposição da camada de 
terra vegetal à superfície, caso aplicável. O proponente fica responsável por quaisquer acidentes que 
ocorram durante as atividades de desativação das captações em causa. Caso se trate de um poço 
titulado, deve ser comunicado à APA, I.P./ARHC o n.º do Título de Utilização dos Recursos Hídricos, 
bem como a data da desativação do poço.

52. Os trabalhos para realizar o “reperfilamento e recondicionamento das valas e linhas de água naturais 
existentes, exteriores ao perímetro, com a reposição/adoção de uma secção transversal e longitudinal 
que se adeque aos seus níveis de escoamento, numa extensão total de cerca de 4,87 km – rede de 
coletores (vala da Galegoa, vala V3, vala V4, vala V5 vala da Mata e vala do Monte)” deve restringir-
se aos estritamente necessário para garantir a funcionalidade dos elementos dos órgãos de segurança 
do projeto, procurando manter as condições biofísicas que garantam o continuum fluvial.

53. Assegurar o reforço de proteção contra a erosão nos taludes da vala Real, nomeadamente na zona do 
Distribuidor do Marnoto, onde se prevê uma inflexão acentuada do traçado da vala. O revestimento 
vegetal previsto deve garantir uma maior estabilidade dos taludes.

54. Atendendo a que durante a fase de obra serão demolidos diques e ocupadas as margens dos cursos 
de água alvo de atravessamentos, quer pelo Adutor quer pelo Distribuidor, deve ser efetuada a 
recuperação das margens e terrenos adjacentes afetados.

55. As secções de vazão dos aquedutos a implementar nas travessias das linhas de água devem assegurar 
a passagem do caudal de ponta cheia.

56. As intervenções previstas nas linhas de água devem garantir a necessária secção de vazão e assegurar 
o seu normal escoamento, prevenindo a erosão dos respetivos leitos e margens.

57. Interditar a descarga no meio ambiente de substâncias indesejáveis ou perigosas (óleos, lubrificantes 
combustíveis, produtos químicos e outros materiais residuais da obra).

58. Proceder ao controlo de todas as escorrências nos locais de obra.

59. Deve ser implementado um sistema de drenagem de águas residuais na área dos estaleiros a ligar a 
um tanque de receção estanque, que permita o seu armazenamento temporário e posterior recolha 
e submissão a um tratamento adequado. A drenagem e tratamento de efluentes deve ser efetuada 
de modo a preservar recursos hídricos.

60. Garantir que as águas pluviais contaminadas ou potencialmente contaminadas com origem nos 
estaleiros são encaminhadas para tratamento adequado, sendo interdita a sua descarga na água ou 
no solo sem a prévia obtenção do necessário Título de Utilização dos Recursos Hídricos.

61. Os locais de armazenagem dos resíduos não perigosos e perigosos ou de quaisquer outros resíduos 
suscetíveis de gerar efluentes contaminados pela ação da percolação das águas pluviais devem ser 
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cobertos, com zonas diferenciadas para os diferentes tipos de resíduos e armazenados em recipientes 
adequados. O pavimento deve ser impermeabilizado e dispor de rede de drenagem independente, 
com tanque de retenção de eventuais derrames, para posterior condução a tratamento. Os locais 
devem ser de acesso condicionado.

62. Assegurar adequadas condições de armazenagem de combustível, óleos, lubrificantes, solventes, 
detergentes, etc., no estaleiro. A armazenagem destes materiais deve ser efetuada em reservatório 
próprio para o efeito, numa área dedicada, devidamente impermeabilizada e dispondo de contenção 
secundária, para que em caso de derrame o mesmo seja devidamente contido e encaminhado para 
destino final adequado

63. As zonas destinadas ao abastecimento e/ou trasfega de combustíveis e óleos lubrificantes, onde 
possam ocorrer derrames de hidrocarbonetos, devem ser pavimentadas, dotadas de rede de 
drenagem independente, com sistema de retenção, para posterior condução a tratamento.

64. Implementar um conjunto de procedimentos para prevenir e controlar a ocorrência de poluição 
acidental, nomeadamente:

i. Efetuar todas as operações de manutenção de máquinas e veículos em local apropriado 
para o efeito, dentro de área a ocupar pelos estaleiros da obra, em plataformas 
impermeáveis, devidamente dimensionadas e desenvolvidas para controlo de derrames 
acidentais;

ii. os subprodutos dessas operações devem ser armazenados em recipientes de 
estanquicidade eficaz, procedendo-se depois à sua expedição para destino final aprovado, 
privilegiando-se a sua reciclagem.

65. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo deve proceder-se à recolha do solo 
contaminado e ao seu encaminhamento para destino final adequado.

66. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem 
ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por 
infiltração ou escoamento das águas pluviais, até poderem ser encaminhados para destino final 
adequado.

67. Proceder à limpeza imediata das valas e/ou linhas de água, no caso de se verificar a sua obstrução 
parcial ou total.

68. Recolher as águas de lavagem de betoneiras em fossa, para sedimentação dos sólidos e sua posterior 
recolha para levar a destino final adequado.

69. Utilizar apenas óleos descofrantes específicos para o efeito e de preferência biodegradáveis.

70. Assegurar o maior afastamento possível do local do(s) estaleiro(s), dos aglomerados urbanos, por 
forma a proteger as populações das atividades mais ruidosas provocadas pelos trabalhos nos 
estaleiros.

71. Evitar a instalação de equipamentos muito ruidosos, cuja laboração esteja prevista para períodos 
muito prolongados, nas imediações de zonas com usos sensíveis, nomeadamente habitacionais.

72. Assegurar o aviso prévio das populações, sempre que estiverem em causa atividades e/ou a utilização 
de equipamentos que produzam níveis sonoros muito elevados.

73. Proceder ao encapsulamento dos equipamentos mais ruidosos.
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74. Garantir que o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado seja efetuado 
em transporte fechado ou com cobertura por lona no caso de transporte em veículo de caixa aberta.

75. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou 
em más condições.

76. Proceder à pavimentação provisória ou ao humedecimento das vias de circulação dentro da área de 
obra.

77. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra.

78. Definir a velocidade máxima de circulação dos veículos nas áreas não pavimentadas (não superior a 
30 km/h).

79. Adotar velocidades moderadas sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável.

80. Avaliar periodicamente a necessidade de realizar alterações nas vias de comunicação, na sinalização, 
ou nos equipamentos de regulação de tráfego.

81. Garantir a manutenção periódica das vias de comunicação e dos equipamentos de sinalização 
rodoviária e de regulação da velocidade de tráfego.

82. Garantir que a maquinaria pesada circule apenas no interior da área de intervenção, ou em áreas na 
envolvência já infraestruturadas para o efeito.

83. Garantir que a saída de veículos da zona de estaleiro e das frentes de obra para a via pública evite a 
sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos.

84. Prever medidas de prevenção e atuação em caso de situação de emergência ambiental (cheias, 
inundações, contaminação de solos ou de recursos hídricos).

85. Adotar medidas de segurança para as operações da obra que envolvam potenciais riscos de acidente.

86. Garantir a salvaguarda da saúde e segurança dos trabalhadores em obra.

87. Garantir o acesso para trânsito de viaturas de emergência médica.

88. Garantir o cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo em 
consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das populações.

89. Garantir a preservação in situ dos elementos patrimoniais: N.º 1 - Ponte Ferroviária de Lares; N.º 5 - 
Estação da Amieira; N.º 8 - Termas da Amieira; N.º 11 - Galegoa 1; N.º 12 - Quinta do Seminário; N.º 
15 - Termas da Azenha; N.º 36 - Vala Real 2 e N.º 39 - Calvete 1.

90. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática dos locais de implantação das infraestruturas do 
projeto, depósitos temporários e empréstimos de inertes, e acessos, que coincidam com zonas de 
visibilidade deficiente ou não prospetadas anteriormente, após desmatação e antes do avanço das 
operações de decapagem e escavação.

91. Efetuar o Acompanhamento Arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de 
inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação do estaleiro, abertura de caminhos e 
desmatação; o acompanhamento deve ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma 
frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes.
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92. A equipa dos trabalhos de arqueologia deve ser previamente autorizada pela tutela do Património 
Cultural. Esta deve integrar arqueólogos com experiência comprovada na vertente náutica e 
subaquática. Toda a equipa deve estar dimensionada de acordo com os trabalhos previstos efetuar.

93. Para as eventuais ocorrências patrimoniais (estruturas, motas, comportas, embarcações, elementos 
do património marítimo-fluvial ou relacionado com a utilização e exploração dos recursos hídricos, 
entre outros) deve-se contemplar a proteção, sinalização, vedação permanente, registo gráfico 
(desenho/ topografia e fotografia, uma planta, alçados e levantamentos topográficos) e realizar uma 
memória descritiva (descrição de características morfo-funcionais, cronologia, estado de conservação 
e enquadramento cénico/paisagístico) de todos estes elementos que se situem a menos de 100 m da 
frente de obra e seus acessos, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto aos 
trabalhos. Sempre que se verifique a absoluta necessidade em realizar intervenções destrutivas nesse 
Património deve haver um parecer prévio da entidade da tutela do Património Cultural (náutico e 
subaquático).

94. Perante o elevado potencial arqueológico de toda a área alvo de afetação do projeto, a eventual 
necessidade de exumação de espólio arqueológico, onde algum desse espólio pode ser sujeito a um 
acelerado processo de decomposição, implica a criação de uma ou mais reservas submersas primárias 
e transitórias até à sua entrega à tutela do Património Cultural, para depositar esses bens móveis, 
protegendo-os assim da degradação irreversível a que ficarão sujeitos se permanecerem em contacto 
direto com o ambiente atmosférico durante a fase de execução. Desta forma, na equipa de 
arqueologia deve ter um elemento de conservação e restauro, especializado na área do tratamento e 
conservação de espólio resultante de meio submerso.

95. Para além da identificação de património cultural náutico e subaquático, deve ser dada especial 
atenção para informação geoarqueológica que possa ser identificada sobre as sucessivas 
movimentações que a orla costeira sofreu ao longo dos séculos, nomeadamente em época 
plistocénica e holocénica;

96. A descoberta de quaisquer vestígios arqueológicos nas áreas de intervenção obriga à suspensão 
imediata dos trabalhos no local e à sua comunicação ao órgão competente da tutela do Património 
Cultural. Esta situação pode determinar a adoção de medidas de minimização complementares pelo 
que deve ser apresentado um Relatório Preliminar com a descrição, avaliação do impacte, registo 
gráfico e uma proposta de medidas arqueológicas e de conservação a implementar. Deve ser tido em 
consideração que as áreas com vestígios arqueológicos conservados e que venham a ser afetados de 
forma direta e irreversível têm que ser integralmente escavados. 

97. As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso das prospeções e do 
acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em função do valor do seu 
valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de 
conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo.

98. Os resultados obtidos nestes trabalhos arqueológicos podem assim determinar a adoção de medidas 
de minimização específicas como o registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 
outras.

99. Caso se verifique a afetação negativa direta de qualquer elemento com valor arquitetónico ou 
etnográfico, deve proceder-se ao seu levantamento da seguinte forma: 
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i. Levantamento de planta e alçado de cada unidade arquitetónica (à escala 1:500 e com 
amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20);

ii. (registo fotográfico exaustivo do edifício, após a limpeza da vegetação;

iii. elaboração da memória descritiva, na qual se caracterizam exaustivamente os elementos 
arquitetónicos, os elementos construtivos e as técnicas de construção usadas.

100. A limpeza, que se pode reduzir à desmatação da área, deve ser acompanhada por um arqueólogo, 
seguindo os métodos preconizados para outros trabalhos arqueológicos, incluindo o registo das 
estruturas identificadas e eventuais vestígios a identificar. Após o registo exaustivo do edificado, deve 
ser efetuada a remoção das construções com impactes diretos, sendo obrigatório o acompanhamento 
arqueológico.

101. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela do Património Cultural.

102. No prazo máximo de um ano, após a conclusão dos trabalhos, deve ser remetido o Relatório Final de 
Trabalhos Arqueológicos para análise e aprovação da tutela. 

103. As atividades de recuperação biofísica e paisagística devem acompanhar a evolução da obra em 
detrimento da sua realização apenas no final da mesma. 

104. Execução do Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI) a apresentar.

105.  A biomassa e os solos mobilizados em locais onde tenham sido recenseadas espécies exóticas, devem 
ser geridos de modo a minimizar o risco de dispersão e potencial proliferação daquelas espécies.  

106. Nas áreas a desarborizar e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas, classificadas 
como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, de forma a garantir uma contenção 
eficaz da dispersão de propágulos, deve proceder-se à sua remoção física e à sua eficaz eliminação, 
tendo em consideração que esta ação não deve ser executada durante a época de produção e 
dispersão de sementes. Esta medida deve ser aplicável a todas as áreas a intervencionar e deve seguir 
as orientações expressas no documento e cartografia elaboradas com este fim.

FASE FINAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

107. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem 
dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, 
entre outros, assegurando a limpeza e reposição das condições previamente existentes (nível de 
compactação, drenagem natural e coberto vegetal protetor contra a erosão), incluindo as áreas 
envolventes eventualmente afetadas.

108. Garantir a descompactação dos solos nas áreas utilizadas para a implantação dos estaleiros e acessos 
provisórios à obra.

109. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter 
sido afetados pelas obras de construção.

110. Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI).

FASE DE EXPLORAÇÃO

111. Implementar um Plano de Gestão Hídrica que compatibilize os objetivos hidroagrícolas com o das 
aquiculturas situadas a jusante, no braço sul do rio Mondego.



Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal

Ap. 7585 -  2610-124 Amadora

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt
28

112. Caso se verifique a necessidade de derivar caudais superiores aos previstos no Título de Utilização dos 
Recursos Hídricos relativo aos açudes do Casal da Rola e do Casenho, solicitar o respetivo pedido de 
alteração.

113. Efetuar o controlo dos consumos de água para rega com origem no Canal Condutor Geral (medição e 
registo), incluindo os distribuídos no Distribuidor do Marnoto e regadeiras.

114. Efetuar uma manutenção preventiva e adequada dos sistemas de rega, de modo a garantir a sua 
eficiência e minimização de perdas de água, bem como da rede viária e da rede de drenagem dos 
Campos do Conde, por forma a garantir a livre circulação e o normal escoamento das águas 
superficiais.

115. Promover a eficiência da rega ajustando os tempos de fornecimento de água e adequando os volumes 
de água em função das necessárias dotações de regas das culturas e aplicando tecnologias e práticas 
adequadas.

116. O sistema de drenagem deve encontrar-se corretamente dimensionado para que não ocorra a erosão 
do solo, minimizando o assoreamento das linhas de água a jusante.

117. O esvaziamento total dos vários Blocos do Vale do Pranto devem ser efetuadas de modo repartido 
(não se devem efetuar no mesmo momento), de modo a minimizar os caudais de ponta afluentes ao 
rio Pranto (1,5 m3/s).

118. Evitar que o solo permaneça muito tempo a descoberto, ou seja sem qualquer cultura que o proteja.

119. Adotar as técnicas culturais mais apropriadas para a cultura do arroz ou outras que venham a ser 
implementadas no Bloco do Campo do Conde, procurando-se um ponto ótimo entre a minimização 
das mobilizações do solo e os respetivos níveis de produção atingidos.

120. Adotar processos e técnicas culturais adequadas à atenuação dos riscos de eventual degradação da 
fertilidade, particularmente, no que se refere a matéria orgânica e aos elementos nutritivos.

121. Promover a aplicação do Código das Boas Práticas Agrícolas, tendo em vista a proteção da qualidade 
da água superficial e subterrânea e dos solos. Neste contexto, especial atenção deve ser dada às boas 
práticas culturais estabelecidas para a cultura de arroz.

122. Fomentar, junto dos utilizadores do novo sistema de rega e das novas parcelas, práticas agrícolas que 
minimizem a utilização de fertilizantes de síntese industrial e de fitofármacos de modo a reduzir a 
afetação dos solos, da água e das espécies da flora e da fauna

123. Definir programas e ações de sensibilização dos agricultores do Vale do Pranto, que incluam 
simultaneamente linhas de apoio/informação direta e dirigida, com o objetivo de esclarecer e tirar 
dúvidas sobre a melhor forma de gestão da produção e menor consumo de agroquímicos.

124. Melhorar a eficiência e eficácia do controlo de pragas, doenças e infestantes através de práticas de 
produção integrada.

125. Reduzir a mobilização dos solos que conduzirá a aumentos de carbono no solo e à redução de 
emissões de CO2, por via da diminuição do combustível necessário para a mobilização.

126. Promover uma utilização eficiente do azoto aplicado em fertilizantes, nomeadamente através:

i. Do ajuste das taxas de aplicação às necessidades das culturas;

ii. Da utilização de fertilizantes de libertação controlada ou lenta;
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iii. Da aplicação do azoto em época de menor suscetibilidade às perdas e mais junto das raízes.

127. Promover a drenagem das parcelas de arroz uma ou várias vezes durante a campanha ou mesmo 
durante todo o período de repouso de modo a reduzir as emissões de CH4.

128. Utilizar apenas produtos fitofarmacêuticos devidamente autorizados pela Direção-Geral de 
Veterinária (DGAV) e respeitados os procedimentos de aplicação legalmente impostos.

129. Observar as normas de utilização de fitofármacos, relacionadas, nomeadamente, com intervalos de 
segurança, da água e condições de aplicação. Deve ser dada particular atenção à concentração das 
caldas e ao intervalo de segurança na sua aplicação, a fim de garantir a degradação do pesticida até 
um nível não tóxico, proporcionando condições que evitem a sua acumulação no solo e facilitem a 
sua biodegradação.

130. A aplicação de fitofarmacêuticos por via aérea (mondas químicas e inseticidas) deve seguir as regras 
das boas práticas agrícolas e o cumprimento da legislação.

131. Criar e implementar um programa de manutenção da rede de caminhos e das redes de drenagem e 
de rega do Campo do Conde, procedendo-se à limpeza e manutenção periódica, por forma a garantir 
a circulação e o normal escoamento superficial das águas. 

132. Efetuar o acompanhamento das condições do revestimento natural das superfícies intervencionadas, 
de modo a verificar a recuperação e instalação da vegetação. Devem ser também tomadas as 
necessárias medidas corretivas de possíveis zonas com erosão. 

133. Garantir o acompanhamento da implementação do PEV, com registo através da elaboração de 
relatórios anuais, durante pelo menos 3 anos. Estes relatórios deve suportar-se, sobretudo, num 
registo fotográfico, fazer-se acompanhar de um ponto de situação à data e de uma análise crítica das 
situações assim como indicar medidas de correção dos problemas detetados. Para elaboração registo 
fotográfico, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a 
recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do 
Projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” 
de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local 
concreto da obra assim como a envolvente.

134. Implementar o Programa de Monitorização das espécies vegetais exóticas invasoras em cumprimento 
das orientações que devem, neste âmbito, constar no Plano de Gestão de Espécies Exóticas e 
Invasoras (PGEEI).

135. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida ao 
empreiteiro a Planta de Condicionantes atualizada e adotadas as medidas previstas para a fase de 
execução da obra que se revelem adequadas.

136. Sempre que se verificar a execução de escavações e movimentações do solo deve ser solicitado um 
parecer da tutela do Património Cultural de forma a salvaguarda eventuais valores e para que se possa 
definir eventuais medidas de minimização, nomeadamente o acompanhamento arqueológico por 
uma equipa de arqueologia com experiência comprovada na vertente náutica e subaquática, 
previamente autorizada, e dimensionada em relação à dinâmica e volume de trabalhos a realizar.

137. Garantir a manutenção das valas de drenagem, nomeadamente das Valas Real e Galegoa, no sentido 
de evitar a erosão dos taludes e o arrastamento de sólidos para o rio Pranto, com a consequente 
redução gradual da secção de vazão e turvação da água. 



Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal

Ap. 7585 -  2610-124 Amadora

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt
30

FASE DE DESATIVAÇÃO

138. Tendo em consideração o horizonte de tempo de exploração do projeto de adução e distribuição, 
bem como a dificuldade de prever as condições ambientais locais e os instrumentos de gestão 
territorial então em vigor, deve o proponente, no último ano de exploração do projeto, apresentar 
um plano de desativação pormenorizado, contemplando: 

i. Ações de desmantelamento e obra a ter lugar, bem como a sua calendarização/ faseamento 
e a(s) entidade(s) responsável(eis) pela sua implementação; 

ii. O cumprimento das medidas de minimização previstas para a fase de execução da obra, 
quando aplicáveis;

iii. O destino a dar a todos os elementos retirados;
iv. A solução final de requalificação da área de implantação do projeto.

Programas de monitorização

Devem ser desenvolvidos e apresentados os programas de monitorização a seguir elencados. Estes 
programas devem ser implementados nos termos em que venham ser aprovados no contexto da presente 
decisão.

1. Monitorização dos Recursos Hídricos

A Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego (ABOFHBM) tem 
implementado um programa de monitorização da qualidade físico-química da água superficial e da 
qualidade da água subterrânea, na área abrangida pelo Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego, 
o qual inclui 11 pontos de monitorização da qualidade da água superficial e 7 piezómetros para 
monitorização da qualidade da água subterrânea no Vale Central (aquífero subsuperficial). O referido 
programa tem por objetivo monitorizar a qualidade da água destinada à rega e, a eventual evolução da 
mesma dentro do Canal Condutor Geral, a qualidade da água devolvida ao rio Mondego (água superficial 
de drenagem) e a qualidade da água subsuperficial no Vale Central.

Dos 18 pontos de monitorização da qualidade da água atrás referidos, apenas 3 se situam na área de estudo 
do projeto em avaliação e correspondem a pontos de monitorização da qualidade da água superficial, com 
as seguintes designações: 5-Ponte Casal da Rola (qualidade da água do rio Pranto), 6 – Estação de Alqueidão 
(Canal Condutor Geral) e 7 - Maria da Mata (rio Pranto). 

Para além do referido plano não contemplar a monitorização da qualidade da água subterrânea na área de 
estudo, verifica-se que na listagem de parâmetros monitorizados não se encontram previstos parâmetros 
normalmente identificados na composição de fertilizantes e pesticidas utilizados na prática agrícola e que 
importam monitorizar e avaliar no contexto do projeto agora em causa.

Por outro lado, para a fase de obra, não se encontra prevista qualquer monitorização da qualidade da água, 
entendendo-se que, face ao elevado movimento de terras previsto, à circulação de maquinaria afeta à obra 
e à densidade da rede drenagem superficial, importa também monitorizar a qualidade da água do rio 
Pranto durante a referida fase.

Neste sentido, na área de estudo, o programa de monitorização em curso carece de complemento, 
devendo, para além dos pontos de amostragem e parâmetros já previstos monitorizar (os quais se devem 
manter), serem ainda considerados os a seguir indicados:
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 Fase de Execução da Obra:

Monitorização da qualidade da água superficial

A fase de construção implicará a realização de atividades que podem ser responsáveis pela emissão 
de alguns poluentes e que são passiveis de ser arrastados pelo escoamento superficial para as linhas 
de água presentes na área de intervenção, o que, pode originar a degradação da qualidade da água.

Com o objetivo de se avaliar a eventual influência desses poluentes nos recursos hídricos superficiais, 
deve proceder-se à monitorização do meio recetor.

Locais de Amostragem

Três pontos localizados no plano de água do rio Pranto, um situado imediatamente a montante da 
comportas “Maria da Mata”, outro imediatamente a montante do Campo do Conde e ainda, um ponto 
intermédio na zona de Banhos da Amieira.

Parâmetros a Monitorizar

pH, Temperatura, Oxigénio dissolvido (mg/L O2), Condutividade (µS/cm), Sólidos Suspensos Totais 
(mg/L SST), Azoto amoniacal (mg/L NH4), Nitrato (mg/L NO3), Fósforo total (mg/l Pt), CBO5 (mg/L O2) e 
TPH (hidrocarbonetos totais derivados do petróleo  de C10 a C40).

Frequência de Amostragem

Trimestral, ou sempre que se justifique, abrangendo nomeadamente épocas em que ocorra 
pluviosidade.

Avaliação dos resultados

A avaliação dos resultados deve ser efetuada com base na legislação abaixo indicada, ou noutra que 
entretanto lhe suceda:

 Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto - Objetivos ambientais de qualidade 
mínima para as águas superficiais: pH, Temperatura, Oxigénio dissolvido, Fósforo total, Azoto 
amoniacal, CBO5;

  Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto - Qualidade das águas destinadas a rega): 
pH, SST e Nitrato;

 Normas de qualidade ambiental e de outros poluentes constantes no Decreto-Lei n.º 218/15, 
de 7 de outubro: hidrocarbonetos totais derivados do petróleo de C10 a C40.

Especificações técnicas e Métodos de Análise 

As especificações técnicas e métodos de análise a utilizar para a avaliação da qualidade da água devem 
obedecer ao disposto nos Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, que revoga o Anexo III do Decreto-
Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. As amostragens devem ser efetuadas por técnico habilitado para o 
efeito e os ensaios laboratoriais devem ser efetuadas por um laboratório acreditado.

 Fase de exploração:

Monitorização da qualidade da água superficial e subterrânea 

Tem por objetivo avaliar a eventual influência das práticas agrícolas desenvolvidas e a desenvolver na 
área de intervenção, nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, o contributo do projeto ao nível 
da qualidade da água e a eficácia das medidas de minimização previstas.



Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal

Ap. 7585 -  2610-124 Amadora

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt
32

Locais de Amostragem

Águas superficiais:

 Estação Ponte Casal da Rola (estação 5 do plano em curso)

 Estação Maria da Mata (estação 7 do plano em curso)

 2 novos locais, no rio Pranto, um imediatamente a montante do Campo do Conde e outro 
imediatamente a jusante da confluência da vala da Galegoa 

Águas subterrâneas:

 Estações de monitorização da qualidade da água subterrânea integradas na rede do SNIRH 
com as referências: 249/45, 249/46, e 249/47.

Atendendo a que as referidas estações se localizam na área de influência do projeto e correspondem 
a poços de reduzidas profundidades, considera-se que o proponente pode utilizar os correspondentes 
dados de monitorização para efetuar a avaliação pretendida, dispensando-se assim, no imediato, a 
instalação de novos piezómetros.

Parâmetros a Monitorizar

Águas superficiais e Subterrâneas

 Em campo: 

Condutividade elétrica, temperatura da água (ºC), oxigénio dissolvido e pH

 Em laboratório: 

Parâmetros físico-químicos - Condutividade de laboratório a 20ºC (µS/cm), Temperatura da 
amostra (ºC), Oxigénio dissolvido (em mg/L O2 e em % saturação de O2), pH, Alcalinidade (mg/L 
CaCO3) (só nas águas superficiais), Azoto amoniacal (mg/L NH4), Azoto total (mg/L N), CBO5 
(mg/L O2) (só nas águas superficiais), Carbono orgânico total (mg/l C), Cloretos (mg/l), Fósforo 
total (mg/L Pt), Nitritos (mg/L NO2), Nitrato (mg/L NO3), Sólidos suspensos totais (mg/L) (só 
nas águas superficiais), Sulfatos (mg/L SO4).

Pesticidas: Pesticidas – em conformidade com a lista anual de pesticidas publicada para a 
Região pela Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), incluído o Glifosato, 
Imidaclopride, Bentazona, Oxadiazão, Profoxidime, Sulfato de Cobre.

Metais: Dureza total (mg/L CaCO3), Arsénio total (mg/L As), Cálcio total (mg/L Ca), Crómio total 
(mg/L Cr), Cobre total (mg/L As Cu), Cádmio total (mg/L Cd), Chumbo total (mg/L Pb), 
Magnésio total (mg/L Mg), Zinco total (mg/L Zn), Sódio total (mg/L Na).

Microbiologia: E.coli e Enterococos intestinais

Frequência de Amostragem

Águas superficiais:

Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos devem ser analisados, em todos os locais de 
amostragem, 4 vezes/ano (Primavera, Verão, Outono e Inverno).

Os pesticidas e os metais devem ser analisados 2 vezes/ano (Primavera e no Outono).

Águas subterrâneas:
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Considerar para todos os locais de amostragem e parâmetros definidos os dados correspondentes às 
amostragens efetuadas na Primavera e no Outono (2 vezes/ano).

Avaliação dos resultados

A avaliação dos resultados deve ser efetuada com base na legislação abaixo indicada, ou noutra que 
entretanto lhe suceda:

 Anexo I, do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto - Qualidade das águas doces superficiais 
destinadas à produção de água para consumo humano

 Anexo XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto - Objetivos ambientais de qualidade 
mínima para as águas superficiais

 Anexo XVI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto - Qualidade das águas destinadas a rega

 Normas de qualidade ambiental e de outros poluentes constantes no Decreto-Lei n.º 218/15, 
de 7 de outubro: hidrocarbonetos totais derivados do petróleo de C10 a C40.

 Limiares estabelecidos para avaliação do estado químico das massas de água subterrânea, 
constantes do Plano de Gestão de Região Hidrográfica em vigor

 Limiares definidos para os elementos físico-químicos de suporte e normas de qualidade 
definidos para os poluentes específicos, para avaliação do estado químico das massas de água 
“rios”, constantes do Plano de Gestão de Região Hidrográfica em vigor

 Para os parâmetros Carbono Orgânico Total, Escherichia coli e Enterococos deve ser efetuada 
uma análise de tendência, tendo em conta que não existem valores de referência.

Os resultados obtidos serão ainda, sempre que possível, comparados com os resultados 
correspondentes à situação de referência.

Especificações técnicas e Métodos de Análise 

As especificações técnicas e métodos de análise a utilizar para a avaliação da qualidade da água devem 
obedecer ao disposto nos Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, que revoga o Anexo III do Decreto-
Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. As amostragens devem ser efetuadas por técnico habilitado para o 
efeito e os ensaios laboratoriais por um laboratório acreditado.

Periodicidade do Relatório de Monitorização

O Relatório de Monitorização deve ser elaborado com uma periodicidade anual, devendo a sua 
estrutura e conteúdo obedecer às normas técnicas constantes no Anexo V da Portaria n.º 395/15, de 
4 de novembro. Deve ser entregue à Autoridade de AIA o mais tardar até ao final do mês de fevereiro 
do ano imediatamente a seguir ao ano a que diz respeito.

Nos relatórios de monitorização devem ser apresentados os resultados obtidos durante cada 
campanha e a sua interpretação, a análise de conformidade com a legislação nacional e análise 
comparativa com resultados correspondentes a monitorizações anteriores.

Consoante a análise dos resultados obtidos, deve ser analisada a necessidade de proceder à 
implementação de medidas de gestão ambiental específicas, tendo em vista a minimização da 
afetação da qualidade das águas.

Os planos de monitorização devem ser implementados previamente à construção (1 colheita de 
referência).
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Devem ser indicadas as coordenadas dos locais de amostragem onde se efetuam as colheitas das 
amostras. As datas de amostragem devem, sempre que possível, ser repetidos nos anos seguintes pela 
mesma altura, de modo a se poder comparar os resultados obtidos.

Deve ser dada continuidade à monitorização já implementada nos restantes pontos de monitorização 
do AHBM.

Monitorização dos consumos de água com origem no Canal Conduto Geral

Dada necessidade de se obter um maior controlo dos volumes de água aduzidos aos campos do Vale 
do Pranto, com a preocupação de se caminhar no sentido de uma maior consciencialização e 
racionalização do uso da água, bem como de se aferir os impactes positivos esperados ao nível da 
eficiência hídrica decorrente da implementação do projeto, deve ser efetuado o controlo e registo dos 
volumes água aduzidos pelo Adutor Direito do Pranto e pelo distribuidor do Marnoto e avaliada a 
correspondente eficiência hídrica. 

2. Monitorização dos Sistemas Ecológicos

Deve ser desenvolvido um programa de monitorização dos sistemas ecológicos que contemple:

 A avaliação dos impactes das intervenções sobre a população de enguia (Anguilla anguilla);

 A monitorização de aves que atenda, entre outros aspetos, à função do vale do Pranto enquanto 
zona de suporte às passagens de aves durante os momentos migratórios. 

 A monitorização de xenobióticos na coluna de água, nomeadamente os que tem origem na 
atividade agrícola, em vários pontos do sistema com a ampla divulgação de resultados, 
nomeadamente junto das Associações de Aquicultores do Estuário do Mondego.

 O reporte e registo dos acidentes que possam vir a ocorrer envolvendo as múltiplas componentes 
do sistema ecológico que irá ser intervencionado.

3. Monitorização dos Solos

Deve ser desenvolvido um programa de monitorização dos solos para avaliar a sua evolução na área de 
intervenção.

Entidade de verificação 
da DIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Data de emissão 23 de abril de 2021

Validade da DIA

Nos termos do n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua redação atual, a presente decisão caduca se, decorridos quatro 
anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do respetivo 
projeto.
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Assinatura

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P.

(Nuno Lacasta)


