ANEXO 9 – PROJETOS DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
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40394-PE-0801-ME. CIRCUITO HIDRÁULICO DE LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA E DO BLOCO DE REGA DA MESSEJANA.
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 8 – PROJETO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS. TOMO 8.1 – MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA, MEDIÇÕES E PEÇAS
DESENHADAS

CIRCUITO HIDRÁULICO DE LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA E DO BLOCO
DE REGA DA MESSEJANA
PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 8 – PROJETO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
TOMO 8.1 – MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA, MEDIÇÕES E PEÇAS DESENHADAS

1 ASPETOS INTRODUTÓRIOS
No âmbito da elaboração do projeto de execução do Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e Bloco
de rega da Messejana e respetiva avaliação ambiental foi necessário estabelecer um conjunto de medidas, dirigidas
essencialmente, a prevenir ou compensar impactes no contexto da conservação da natureza relacionados com a presença
na área de estudo de aves estepárias, e ainda medidas relacionadas com aspetos de preservação da saúde humana.
Assim, na fase de definição do projeto de execução, nomeadamente na definição das parcelas agrícolas, foram desde logo
excluídas da área a regar as áreas sensíveis do ponto de vista socio-ambiental, das quais se destacam:
▪ zonas de galeria ripícola junto das principais linhas de água;
▪ áreas de montado;
▪ áreas de proteção de aves estepárias nomeadamente as áreas afetas à ZPE de Castro Verde e respetiva área de
expansão;
▪ uma faixa de 30 m em torno da Aldeia dos Elvas (aldeia existente no interior do perímetro de rega), com vista a
minimizar os impactes na saúde humana com origem na exposição aos produtos fitofármacos utilizados nas futuras
plantações agrícolas.
Foram também elaborados os seguintes projetos de medidas compensatórias, que se detalham nos capítulos seguintes:
a) Intervenções de reabilitação na ribeira da Ferraria;
b) Abrigos para avifauna;
c) Compensação de quercíneas.
No Desenho 40394-PE-0801-DE-007 – Carta Síntese das Medidas Compensatórias, em anexo, representam-se de forma
sintetizada as medidas compensatórias propostas.
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2 INTERVENÇÕES DE REABILITAÇÃO NA RIBEIRA DA FERRARIA
2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
O presente projeto para reabilitação da galeria ripícola de alguns troços da ribeira da Ferraria, surge no âmbito dos projetos
de medidas minimizadoras/compensatórias decorrentes da implementação do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do
Monte da Rocha e Bloco de rega de Messejana, com o objetivo não só de valorização paisagística e de controlo de
fenómenos erosivos, como fundamentalmente de regulação dos nutrientes de potenciais inputs provenientes das áreas
beneficiadas com o presente projeto de regadio.
De facto, as galerias ripícolas funcionam como “filtros biológicos” dos nutrientes provenientes de fertilizações, para além de
favorecerem a degradação de pesticidas e inseticidas, o que irá contribuir para minimizar eventuais interferências na
qualidade da água da ribeira da Ferraria.
Neste sentido foi efetuada uma visita local e efetuado um levantamento sistemático ao longo da ribeira no trecho interessado
pela presente reabilitação, por forma a identificar os locais a intervencionar, tendo-se observado o seguinte:
▪ Galeria ripícola descontinua e por vezes incipiente;
▪ Galeria ripícola pontualmente degradada, apresentando árvores com ramos quebrados e secos;
▪ Predomínio de um perfil transversal com algum desnível, embora com taludes de pendentes pouco acentuadas e, de
modo geral, estável, consolidado por vegetação;
▪ Presença localizada de taludes instáveis, com pendentes verticais e sem proteção vegetal;
▪ Ecossistema do leito e zonas marginais estáveis, predominantemente revestidas por extensas comunidades de junco.

2.2 CARACTERISTICAS DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
A área em estudo abrange a união de freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos e a freguesia da Messejana do concelho de
Aljustrel e a união de freguesias de Panoias e Conceição do concelho de Ourique, no distrito de Beja.
O circuito hidráulico a implementar e os cerca de 2 700 ha de solos a beneficiar, localizam-se imediatamente a sul do Bloco
de Rega de Rio de Moinhos, encaixados a este pela autoestrada A2 e ZPE de Castro e a oeste pela Linha do Sul (do
caminho de ferro Lisboa-Faro). A mancha de rega desenvolve-se até à linha de caminho de ferro que liga Beja a Funcheira
(Linha do Alentejo), com a adutora a terminar a sul desta ligação ferroviária, na margem esquerda da albufeira do Monte da
Rocha.
A ribeira da Ferraria (ou do Monte do Gato) representa a linha de água com maior expressão na área em estudo, com uma
bacia de 56,8 km2 e 15,0 km de extensão, atravessando o bloco de rega da Messejana em cerca de 10,2 km do seu percurso,
drenando a maioria da área de rega.
Esta pode ser dividida em dois troços: o de montante e o de jusante, da confluência com a ribeira dos Migueis. O troço
montante é caracterizado por apresentar seções desafogadas, frequentemente de leito inferior rochoso e pedregoso a
arenoso, bem definidas e limpas, em resultado dos trabalhos de regularização realizados, quando da construção do
aproveitamento hidroagrícola dos Miguéis.
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A galeria ripícola encontra-se principalmente representada por vegetação herbácea, predominando o bunho (Scirpoides
holoschoenus), o junco (Juncus sp.) e a junça (Cyperus longus). Os estratos arbustivo e arbóreo apresentam uma
distribuição descontinua ao longo da ribeira, formando por vezes núcleos densos e bem preservados com forte expressão
na paisagem, nos quais se destacam, respetivamente, a borrazeira-branca (Salix salvifolia) e o salgueiro-branco (Salix alba)
e o freixo (Fraxinus angustifolia).

Fotografia 2.1 – Aspeto geral da ribeira da Ferraria representativa de um troço com galeria ripícola preservada,
composta por espécies caraterísticas dos biótopos de linhas de água da região
Refira-se que, a grande maioria da área de estudo encontra-se classificada como sendo de sensibilidade ecológica,
destacando-se, de acordo com os critérios descritos na avaliação ambiental do presente projeto, face às características do
ecossistema em questão, as áreas classificadas de segundo nível, em termos de sensibilidade, correspondentes à presença
dos habitat: 6420 - Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, associado ao biótopo Linha
de água; habitat 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene, associado ao biótopo Montado; habitat 92A0 - Florestasgalerias de Salix alba e Populus alba, associado ao biótopo Linha de água; habitat 9330 - Florestas de Quercus suber e
habitat 9340 - Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia.
Em termos ambientais, observa-se que, para além de intervenções para reabilitação localizada da galeria ripícola dos
estratos ripários arbustivos e arbóreos, serão necessárias medidas para erradicação e controlo de espécies infestantes,
designadamente canas (Arundo donax) e silvas (Rubus ulmifolius)

2.3 INTERVENÇÕES NA RIBEIRA
2.3.1 Proposta Geral
Em termos gerais, este projeto consiste na reabilitação de alguns troços da ribeira da Ferraria, atendendo a critérios de
sustentabilidade, mediante a criação de um sistema que potencie a continuidade hidráulica e ecológica da linha de água.
4
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Neste contexto, as ações preconizadas pretendem contribuir para atenuar o transporte de sedimentos e a erosão das
margens, assim prevenir potencias interferências com a qualidade da água, decorrentes da lixiviação de nutrientes dos
sistemas agrícolas a implementar.
As intervenções projetadas visam, ainda, garantir o equilíbrio do sistema em questão, recorrendo-se fundamentalmente à
utilização de material vegetal para reforçar a continuidade e funcionalidade da galeria ripícola existente, promovendo-se a
plantação localizada de árvores e arbustos, assim como a modelação e sementeira das superfícies instáveis.
Para uma melhor referenciação, nomeadamente em termos visuais, dos locais em que são propostas as intervenções na
ribeira, é apresentado um registo fotográfico com a identificação das mesmas.

Reposição da galeria ripícola

Fotografia 2.2 e Fotografia 2.3 - Reposição da galeria ripícola no local assinalado
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Reposição da galeria ripícola

Reposição da galeria ripícola

Limpeza da vegetação

Fotografia 2.4 e Figura 2.1 – Reposição da galeria ripícola no local assinalado na figura e na fotografia, Poda para
limpeza e conformação das copas das árvores existentes (ramos quebrados ou fracos e quebradiços)
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Fotografia 2.5 – Limpeza da galeria ripícola. Poda da das árvores para limpeza da copa, corte dos ramos
quebrados e secos
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Fotografia 2.6 - Figura 2.2 – Restabelecimento da continuidade da galeria ripícola, mediante a plantação de árvores
e arbustos na faixa indicada
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Fotografia 2.7 - Figura 2.3 – Reperfilamento do troço da ribeira para estabilização dos taludes, mediante o
adoçamento dos taludes e aplicação de uma sementeira herbácea.

2.3.2 Revestimento Vegetal
2.3.2.1

Sementeiras

A mistura de sementes proposta, expressa em percentagem, para revestimento vegetal das superfícies a tratar, após
modelação para diminuição da pendente dos taludes para inclinações não superiores a 1:1/5(V:H), e a respetiva densidade
de sementeira, é a seguinte:
▪ Mistura herbácea: para revestimento geral da área de talude indicada nas peças desenhadas
Densidade de sementeira: 30 g/m2
Brisa maxima

........................................

35,00%

Dactylis glomerata

........................................

10,00%

Festuca arundinacea

........................................

40,00%

Trifolium angustifolium

........................................

15,00%
100,00%

O plano de sementeira proposto encontra-se representado em planta no Desenho 40394-PE-0801-DE-003.
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Intervenções para Reabilitação da Ribeira da Ferraria.
Atendendo à reduzida área para aplicação da sementeira, deverá ser efetuada pelo método tradicional, que consiste no
espalhamento manual ou mecânico das sementes na superfície a semear, procedida de enterramento. Este enterramento
poderá ser efetuado por picagem do terreno com ancinho seguido de rolagem, ou em alternativa por duas passagens com
rolo do tipo “Cross Kill”. Após o enterramento da semente deverá ser efetuada uma rega com distribuição homogénea.
2.3.2.2

Plantações

Com vista a formalizar os objetivos deste projeto, tal como referido é proposta a plantações de conjuntos de árvores e
arbustos, que, no presente caso, têm como principal função restabelecer a continuidade ecológica e funcional da galeria
ripícola, para além de contribuírem para a depuração de nutrientes provenientes da lixiviação das águas de rega dos
sistemas agrícolas.
Face ao exposto, de acordo com as intenções de reabilitação propostas e tendo em consideração o inventário de espécies
identificadas no local associadas a sistemas ribeirinho com interesse conservacionista, preconizou-se a plantação das
seguintes espécies, nos locais indicados nos Desenhos 40394-PE-0801-DE-001, 40394-PE-0801-DE-002 e 40394-PE0801-DE-004.
▪ Árvores
− Fa – Fraxinus angustifolia (freixo);
− Pa - Populus alba (choupo);
− Sa – Salix alba (salgueiro branco).
▪ Arbustos
− No – Nerium oleander (loendro);
− Ss – Salix salvifolia (borrazeira-branca);
− Ta – Tamarix africana (tamargueira)

2.3.3

Calendário dos Trabalhos

O Cronograma relativo à execução da empreitada de integração paisagística, deverá ter em atenção o faseamento da obra,
no sentido de evitar que a superfície do terreno, em particular dos taludes, fique durante um período prolongado de tempo
exposta a fenómenos erosivos.
No Quadro 2.1 é apresentado o calendário recomendado para a execução dos trabalhos, contudo refira-se que os períodos
de execução apontados poderão apresentar alguma flexibilidade, dado estarem dependentes do cronograma geral da obra
e da época do ano em que ficar concluída, ou seja das condições climatéricas e da fase do ciclo vegetativo em que o material
se encontra
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Quadro 2.1 - Calendário de Trabalhos
Meses

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Trabalhos
MAPA DE TRABALHOS
Modelação do Terreno
Espalhamento de
Terra Arável
Sementeira
Plantações
TRABALHOS DE MANUTENÇÃO
Regas
Fertilização
Ressementeiras
Mondas
Retanchas
Cortes de Vegetação

As datas indicadas devem ser interpretadas como as mais favoráveis para a realização dos trabalhos de revestimento
vegetal, o que não é impeditivo que algumas operações possam ser executadas em períodos menos propícios, mas com
recurso a técnicas mais apuradas e de comum acordo com a Fiscalização.

2.4 COMPROMISSO VOLUNTÁRIO
Enquanto principais agentes modeladores do território agrícola, a contribuição dos proprietários das parcelas é fundamental
para a concretização de ações para salvaguarda dos valores naturais e patrimoniais que ocorrem na parcela agrícola.
Assim, e considerando o papel da EDIA na prossecução da sustentabilidade do regadio de Alqueva e preservação do meio
ambiente e do património no território beneficiado pelo EFMA, foi estabelecido um compromisso voluntário (Anexo 1) entre
o proprietário da parcela agrícola onde se localiza o troço da ribeira da Ferraria a intervencionar e a EDIA relativo à
conservação e manutenção das ações de beneficiação e plantação a implementar na ribeira da Ferraria.
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3 ABRIGOS PARA AVIFAUNA
No sentido de compensar eventuais impactes na avifauna decorrentes da intensificação do regadio na área de estudo,
designadamente eventuais afetações no habitat de aves estepárias e nos seu locais de abrigo previu-se, no âmbito de
medidas compensatórias, a criação de locais de refúgio para estas espécies, nomeadamente o francelho (Falco naumanni)
e o rolieiro (Coracias garrulus).
Para o efeito foi selecionada uma ruína dentro da área de estudo (Fotografia 3.1), localizada relativamente próximo da ZPE
de Castro Verde e numa zona com características consideradas apelativas para estas espécies por conjugar uma área de
estepes com algumas árvores dispersas, onde serão instalados 25 abrigos para aves estepárias.

Fotografia 3.1 – Local proposto para instalação dos abrigos
De acordo com as especificações técnicas indicadas pela equipa de especialistas (biólogos) constantes do Anexo 1,
relativas às características destes abrigos e da sua instalação, preconiza-se a adaptação do edifício em ruínas identificado
(atualmente sem uso e que será expropriado) para que o local possa manter-se como local de refúgio para estas espécies
e que promova a continuação da utilização destas áreas após a implementação do projeto.
Os abrigos deverão ser colocados preferencialmente em paredes viradas a norte ou a oeste para que não haja muita
exposição ao sol durante o dia, o que provoca um aquecimento excessivo dentro do ninho e colocado em paredes lisas de
modo a dificultar o acesso de carnívoros terrestres aos abrigos. Do mesmo modo, deve ser fixado a cerca de 2 m do solo e
de modo a não sofrer oscilações.
Estes abrigos poderão ser de madeira ou de outros materiais que se considerem adequados, como por exemplo de barro
(Fotografia 3.2). Podem ainda construídos na própria estrutura, desde que assegurados os requisitos técnicos.
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Preferencialmente os ninhos devem ser colocados entre o outono e o inverno e até meio de março.
Periodicamente (1 a 2 vezes por ano), preferencialmente a partir de setembro, deve ser efetuada uma limpeza dos abrigos
para ser retido o conteúdo do seu interior.
Este local deverá ser incluído no Programa Global para Monitorização da Avifauna do EFMA (Fase de exploração) para
monitorização da utilização dos abrigos e da eficácia da medida.

Fotografia 3.2 – Exemplos de abrigos (em madeira e em barro)

Fotografia 3.3 - Exemplo de um abrigo construído na própria estrutura
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4 COMPENSAÇÃO DE QUERCÍNEAS
Com a presente medida pretende-se compensar o corte e arranque de espécies arbóreas protegidas nomeadamente
sobreiros e azinheiras, as quais devem ser identificadas e marcadas com uma fita avisadora e rede de proteção de perímetro,
antes do início da obra. Esta solução baseia-se no cumprimento das medidas compensatórias, nos termos do Decreto-Lei
nº169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº155/2004, de 30 de junho, segundo o qual deverá ser ocupada uma
área 1,25 maior que a afetada.
Neste âmbito, foi identificado o número de exemplares de sobreiros e/ou azinheiras a abater, incluindo em povoamentos,
dentro da faixa de indeminização do projeto, para implantação da infraestrutura. O plano de abate das quercíneas é
apresentado no Desenho 40394-PE-0801-DE-005 em anexo.
Importa destacar que, para a contabilização de árvores isoladas a abater, assim como da área de povoamentos afetada, foi
adotada uma metodologia bastante conservadora, tendo-se identificado todas as árvores presentes na faixa de
indemnização, com porte superior ou igual a 1 m de altura.
Assim, de acordo com estes pressupostos foram identificadas um total de 576 árvores a abater (306 sobreiros em
povoamento, 214 azinheiras isoladas e 56 sobreiros isolados), que aplicando o fator de compensação de 1,25, representa
a plantação de 720 sobreiros e/ou azinheiras.
Do mesmo modo, para estimar a área de povoamentos afetados a compensar, foi introduzida a proporção de 1,25. Nesta
base, dado que se prevê afetação de 3,8 ha de povoamentos de quercíneas, propõe-se para compensação a plantação de
6,3 ha em terra limpa.
Tendo em vista dar cumprimento à presente compensação, foi disponibilizada pela EDIA uma área localizada nas
imediações da barragem da Amendoeira, localizada entre as povoações de Baleizão, São Pedro de Pomares e Monte dos
Arramadoes (Figura 4.1 e Fotografia 4.1) no concelho de Beja.
No Desenho 40394-PE-0801-DE-006 apresenta-se o plano de plantação da compensação de quercíneas.
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Figura 4.1 – Localização da barragem e albufeira das Amendoeiras (fonte: googlearth)

Fotografia 4.1 – Local onde será feita a compensação

5 EXCLUSÃO DE ÁREAS SENSÍVEIS
5.1 ÁREAS DE CONSERVAÇÃO
Com vista a preservar bolsas de vegetação e habitats prioritários e respetivas funções ecológicas foram excluídas da área
a regar, zonas de galeria ripícola junto das principais linhas de água, áreas de montado e áreas de proteção de aves
estepárias nomeadamente as áreas afetas à ZPE de Castro Verde e respetiva área prevista para a sua expansão.
No Desenho 40394-PE-0801-DE-007 (Carta sínteses das Medidas Compensatórias), em anexo, encontram-se
representadas essas áreas.
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5.2 ÁREAS PARA PROTEÇÃO DE AGLOMERADOS HABITACIONAIS
Com vista a minimizar os impactes na saúde humana com origem na exposição aos produtos fitofármacos e pesticidas
utilizados nas futuras plantações agrícolas, foi excluída da área a regar uma faixa de 30 m em torno da Aldeia dos Elvas,
aldeia existente no interior do perímetro de rega. Esta faixa de proteção sanitária de 30 m em torno da Aldeia dos Elvas visa
condicionar a intensificação do uso do solo, nomeadamente a intensificação das práticas agrícolas nesta área, de modo a
minimizar a exposição dos habitantes da Aldeia dos Elvas aos produtos fitofármacos e pesticidas que serão usados,
nomeadamente através da pulverização de químicos nas culturas.
No Desenho 40394-PE-0801-DE-007 (Carta síntese das Medidas Compensatórias), em anexo, encontra-se representada
a faixa de proteção sanitária prevista.
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ANEXO 1 -

COMPROMISSO VOLUNTÁRIO PARA
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE
BENEFICIAÇÃO E PLANTAÇÃO A IMPLEMENTAR NA
RIBEIRA DA FERRARIA
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ANEXO 2 -

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PARA INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA A
AVIFAUNA
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Caixas ninho para peneireiro-das-torres

O Peneireiro-das-torres
O peneireiro-das-torres, ou francelho, é um pequeno
falcão que nidifica em cavidades em edifícios antigos ou
em ruínas, sobretudo em áreas agrícolas de cereais de
sequeiro e pastagens. Voa sobre terrenos abertos e alimenta-se de insetos e pequenos répteis ou mamíferos.
Sendo uma das espécies de aves de presa que tem sofrido uma maior redução na sua população a nível mundial, o peneireiro-das-torres está hoje classificado como
espécie globalmente ameaçada, pelo que é importante
promover a sua recuperação.

Vantagem para a agricultura
O peneireiro-das-torres caça em terrenos abertos e alimenta-se sobretudo de gafanhotos, escaravelhos,
grilos-ralos e outros invertebrados como aranhas e centopeias. Os vertebrados como os ratos ou lagartixas também fazem parte do seu regime alimentar, mas em menor percentagem. Desta forma contribuem
para o equilíbrio ecológico e controlo de pragas nas explorações agrícolas.

O que é uma caixa ninho, e para que serve?
É um ninho artificial em forma de caixa, construída em madeira
que tenta reproduzir as condições ideais de uma cavidade natural.
Pode-se colocar-se em paredes de edifícios ou em postes.
Como os locais de nidificação prediletos desta ave - buracos em
paredes ou telhados - nem sempre existem ou não estão disponíveis, a colocação de caixas ninho em edifícios nas proximidades de
campos agrícolas é uma solução para o seu repovoamento.

Como fazer?
Material necessário por cada caixa ninho:
- 1 tábua de madeira não tratada de pinho ou outra madeira resistente para exterior, com 2,2 metros de comprimento, 25 cm de
largura e 2,5 cm de espessura;
- 35 parafusos para madeira com cabeça de embutir com 6 a 7 cm
de comprimento (não usar pregos porque se podem soltar);
- 1 fecho para a porta (pequena aldraba)
- tinta esmalte aquosa de cor branca.
- 3 peças metálicas para suporte da caixa e
respetivos parafusos.
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Caixa ninho para peneireiro-das-torres

Construção da caixa ninho
Esquema de corte da madeira

250 mm



Tábua de madeira não tratada com:
- 2,5 cm de espessura,
- 25 cm de largura e
- 2,20 metros de comprimento.

Topo

450 mm


450 mm

Parede
traseira

Buraco de entrada para
as aves (Ø 63 mm)

40 mm
63 mm
120 mm 63

67
450 mm


Frente

250 mm

6 orifícios para
drenagem no
fundo (Ø 8 mm)

45





Fundo

Poleiro

200 mm

425 mm

240 mm



200 mm

Parede lateral
direita

215 mm



200 mm

Tampa lateral
esquerda
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Caixa ninho para peneireiro-das-torres

Construção da caixa ninho
Esquema de montagem da caixa
1º - montagem do fundo e da parede lateral
direita encostadas à parede traseira.



Folga de 1cm
em cima para
arejamento

Vista de frente



Vista de cima



Parede
traseira




Fundo



2º - montagem do poleiro na parede frontal, 1 cm
abaixo do buraco de entrada.

Vista de cima

Vista de frente




Frente





3º - montagem da parede frontal na parede direita e no fundo.

Vista de cima



Vista de frente






Frente

Fundo





4º - montagem da tampa esquerda, com dois parafusos
laterais, para permitir que a porta abra para baixo
Folga de 1cm
em cima para
arejamento

Vista de cima





Vista de frente







Canto arredondado
para permitir a abertura



Fundo
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Construção da caixa ninho

Caixa ninho para peneireiro-das-torres

Esquema de montagem da caixa
5º - montagem do topo da caixa.

Vista de frente



Vista de cima


Topo






6º - no final a caixa deve ser pintada
por fora com tinta esmalte aquosa de
cor branca.

7º - colocar suportes na parte traseira
da caixa para permitir a sua fixação a
uma parede.

8º - colocar um fecho na porta lateral
para que se mantenha fechada.
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Caixa ninho para peneireiro-das-torres

Onde colocar?


Deverá ser colocada em edifícios próximo de
áreas agrícolas com culturas de sequeiro ou pastagens.



Deve-se optar por paredes viradas a norte ou a
oeste para que não haja muita exposição ao sol
durante o dia, o que provoca um aquecimento
excessivo dentro do ninho .



Colocar em zonas mais reservadas e com reduzido movimento de pessoas ou veículos.



Colocar em paredes verticais lisas, de modo a
impossibilitar o acesso a gatos, fuinhas, ratos,
cobras ou outros carnívoros terrestres.



Fixar acima de 2,5 metros do solo ou de qualquer outra estrutura, e 50 cm abaixo do topo.

Como instalar?




As caixas ninho devem ser colocadas com uma fixação forte, com o uso de parafusos com
bucha simples ou bucha química, com poleias ou com cavilhas ou outras soluções adequadas ao
tipo de parede de suporte, e com capacidade de suster no mínimo o dobro do peso da caixa.
Deve ficar bem fixa sem sofrer oscilações

Cronograma de atividades:


Colocação dos ninhos - Outono e Inverno até
meio de Março.



Ocupação dos ninhos - a partir de meio de Fevereiro a Março.



Postura, eclosão e desenvolvimento das crias Abril, Maio, Junho e Julho.



Limpeza - fazer a limpeza do ninho retirando
com cuidado todo o conteúdo do interior - a partir
de Setembro.
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MEDIÇÕES
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COBA
CLIENTE: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA
CIRCUITO HIDRÁULICO DE LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA E DO BLOCO DE REGA DA MESSEJANA. PROJETO DE
VOLUME 8 - PROJETO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
TOMO 8.1 - MEDIÇÕES
MAPA DE MEDIÇÕES
ITEM
1
1.1

1.2
1.2.1
1.3
1.3.1

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS

Unidade

Quantidade

Modelação do talude para inclinações iguais ou inferiores a 1/1,5 (V/H) e
regularização do terreno, incluindo remoção de excedentes da terra, detritos e
entulhos provenientes da modelação , carga e transporte a vazadouro apropriado e
eventual indemnização por depósito.
Espalhamento e regularização de terra arável.
No talude da margem regularizado e modelado, na espessura média de 0,15 m.
Plantação, incluindo fornecimento de plantas, abertura e enchimento de covas com
terra arável, fertilizantes, tutores, regas, e todos os trabalhos e os materiais:

m2

346.00

m3

51.90

Parciais

TOTAIS

un.

7.00

1.3.1.2

Populus alba (choupo)

8.00

1.3.1.3

Salix alba (salgueiro)

6.00

Arbustos
Nerium oleander (loendro)

15.00

Salix salivifolia (salgueiro)

19.00

Tamarix africana (tarmagueira)
1.4

Sementeira, incluindo fornecimento e aplicação das sementes constante no lote
preconizado e todos os componentes e trabalhos necessários:

1.5

Execução dos trabalhos de manutenção de acordo com as normas técnicas do
projecto e caderno de Encargos durante o prazo de garantia idêntico ao da obra
geral.

3.00
m2

346.00

mês

60.00

vg

1.00

un

25.00

Abrigos Avifauna

2.1

Adaptação do edifício (ruína) para instalação dos abrigos, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessários.

2.2

Fornecimento e instalação dos abrigos incluindo todos os materiais, acessórios e
trabalhos necessários.

3

Altura

Árvores
Fraxinus angustifolia (freixo)

2

Largura

1
1/1
janeiro 2021
PPS|ALP|ACS

Intervenções de Reabilitação na Ribeira da Ferraria

1.3.1.1

1.3.2

Comprimento

Quadro:
Folha:
Data:
Autor:

Compensação de quercíneas
Fornecimento em cuvete, plantação e adubação de sobreiros e/ou azinheiras,
incluindo todos os trabalhos necessários.

un.

Quercus suber

un.

453.00

453.00

Quercus rotundifolia

un.

268.00

268.00

721.00

3.2

Fornecimento e montagem de um sistema de bombagem montado sobre jangada
flutuante a instalar na albufeira da Amendoeira para adução a sistema de rega,
incluindo todo o equipamento hidromecânico, eletromecânico e de alimentação
elétrica para o seu correto funcionamento, incluindo os cabos e tubagem
necessários para ligar à margem, maciços de ancoragem, ligação à rede elétrica,
caixa de ligação à rede de rega, etc.

vg

1.00

3.3

Fornecimento e instalação de uma rede de rega em pressão para rega localizada,
incluindo toda a tubagem, gotejadores, (eletro)válvulas e sistema de comando e
automatização necessário ao seu correto funcionamento.

vg

1.00

3.4

Fornecimento e instalação de vedação em torno da área de plantação de
quuercíneas, do tipo rede ovelheira, com 1 m de altura e postes de pinho tratado
cada 5 m.

m

3450.00

3450.00

3450.00

3.5

Prestação de serviços para manutenção periódica do equipamento, limpeza
periodica da vegetação (bianual), eventuais desbastes e retanchas durante o
mesmo período de garantia da obra.

vg

1.00

3.1

PEÇAS DESENHADAS
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LISTA DE DESENHOS

40394-PE-0801-DE-001 a 004 – Intervenções para Reabilitação na Ribeira da Ferraria
40394-PE-0801-DE-005 – Plano de árvores a abater
40394-PE-0801-DE-006 – Plano de compensação de quercíneas
40394-PE-0801-DE-007 – Carta síntese das Medidas Compensatórias propostas
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LEGENDA:
SEMENTEIRAS
- MISTURA HERBÁCEA PARA APLICAÇÃO
EM TALUDES, APÓS MODELAÇÃO PARA
ADOÇAMENTO DA PENDENTE

PLANTAÇÕES
ESTRATO ARBÓREO
ABREV. NOME CIENTÍFICO NOME COMUM
Fa

Fraxinus angustifolia

Freixo

Pa

Populus alba

Choupo

Sa

Salix alba

Salgueiro branco

ESTRATO ARBUSTIVO
ABREV. NOME CIENTÍFICO NOME COMUM
No

Nerium oleander

Loendro

Ss

Salix salvifolia

Salgueiro

Ta

Tamarix africana

Tamargueira

NOTA: OS LOCAIS PARA SEMENTEIRA E PLANTAÇÃO DEVERÃO
SER AJUSTADOS EM OBRA, EM FUNÇÃO DA TOPOGRAFIA
E DA VEGETAÇÃO EXISTENTE

Revisão

Data

Descrição

Proj.

Des.

Verif.

Aprov.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.

PROJETO DE EXECUÇÃOCIRCUITO HIDRÁULICO
DE LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA
E DO BLOCO DE REGA DA MESSEJANA
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
INTERVENÇÕES PARA REABILITAÇÃO NA RIBEIRA DA FERRARIA
Folha 1/4
Proj.
Des.
Verif.
Aprov.

PPS
FS
MJC,ALP
MJC

Nome do ficheiro:

Data :
Escala :

DEZ. 2020

1:500

Formato Des. nº

A3

001

40394-PE-0801-DE-001
RECUPERAÇÃO DA RIBEIRA DA FERRARIA

LEGENDA:
SEMENTEIRAS
- MISTURA HERBÁCEA PARA APLICAÇÃO
EM TALUDES, APÓS MODELAÇÃO PARA
ADOÇAMENTO DA PENDENTE

PLANTAÇÕES
ESTRATO ARBÓREO
ABREV. NOME CIENTÍFICO NOME COMUM
Fa

Fraxinus angustifolia

Freixo

Pa

Populus alba

Choupo

Sa

Salix alba

Salgueiro branco

ESTRATO ARBUSTIVO
ABREV. NOME CIENTÍFICO NOME COMUM
No

Nerium oleander

Loendro

Ss

Salix salvifolia

Salgueiro

Ta

Tamarix africana

Tamargueira

NOTA: OS LOCAIS PARA SEMENTEIRA E PLANTAÇÃO DEVERÃO
SER AJUSTADOS EM OBRA, EM FUNÇÃO DA TOPOGRAFIA
E DA VEGETAÇÃO EXISTENTE

Revisão

Data

Descrição

Proj.

Des.

Verif.

Aprov.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.

PROJETO DE EXECUÇÃOCIRCUITO HIDRÁULICO
DE LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA
E DO BLOCO DE REGA DA MESSEJANA
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
INTERVENÇÕES PARA REABILITAÇÃO NA RIBEIRA DA FERRARIA
Folha 2/4
Proj.
Des.
Verif.
Aprov.

PPS
FS
MJC,ALP
MJC
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40394-PE-0801-DE-002
RECUPERAÇÃO DA RIBEIRA DA FERRARIA

LEGENDA:
SEMENTEIRAS
- MISTURA HERBÁCEA PARA APLICAÇÃO
EM TALUDES, APÓS MODELAÇÃO PARA
ADOÇAMENTO DA PENDENTE

PLANTAÇÕES
ESTRATO ARBÓREO
ABREV. NOME CIENTÍFICO NOME COMUM
Fa

Fraxinus angustifolia

Freixo

Pa

Populus alba

Choupo

Sa

Salix alba

Salgueiro branco

ESTRATO ARBUSTIVO
ABREV. NOME CIENTÍFICO NOME COMUM
No

Nerium oleander

Loendro

Ss

Salix salvifolia

Salgueiro

Ta

Tamarix africana

Tamargueira

NOTA: OS LOCAIS PARA SEMENTEIRA E PLANTAÇÃO DEVERÃO
SER AJUSTADOS EM OBRA, EM FUNÇÃO DA TOPOGRAFIA
E DA VEGETAÇÃO EXISTENTE

Revisão

Data

Descrição

Proj.

Des.

Verif.

Aprov.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.

PROJETO DE EXECUÇÃOCIRCUITO HIDRÁULICO
DE LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA
E DO BLOCO DE REGA DA MESSEJANA
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
INTERVENÇÕES PARA REABILITAÇÃO NA RIBEIRA DA FERRARIA
Folha 3/4
Proj.
Des.
Verif.
Aprov.

PPS
FS
ACS
ATA
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40394-PE-0801-DE-003
RECUPERAÇÃO DA RIBEIRA DA FERRARIA

LEGENDA:
SEMENTEIRAS
- MISTURA HERBÁCEA PARA APLICAÇÃO
EM TALUDES, APÓS MODELAÇÃO PARA
ADOÇAMENTO DA PENDENTE

PLANTAÇÕES
ESTRATO ARBÓREO
ABREV. NOME CIENTÍFICO NOME COMUM
Fa

Fraxinus angustifolia

Freixo

Pa

Populus alba

Choupo

Sa

Salix alba

Salgueiro branco

ESTRATO ARBUSTIVO
ABREV. NOME CIENTÍFICO NOME COMUM
No

Nerium oleander

Loendro

Ss

Salix salvifolia

Salgueiro

Ta

Tamarix africana

Tamargueira

NOTA: OS LOCAIS PARA SEMENTEIRA E PLANTAÇÃO DEVERÃO
SER AJUSTADOS EM OBRA, EM FUNÇÃO DA TOPOGRAFIA
E DA VEGETAÇÃO EXISTENTE

Revisão

Data

Descrição

Proj.

Des.

Verif.

Aprov.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.

PROJETO DE EXECUÇÃOCIRCUITO HIDRÁULICO
DE LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA
E DO BLOCO DE REGA DA MESSEJANA
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
INTERVENÇÕES PARA REABILITAÇÃO NA RIBEIRA DA FERRARIA
Folha 1/4
Proj.
Des.
Verif.
Aprov.

PPS
FS
MJC,ALP
MJC
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40394-PE-0801-DE-004
RECUPERAÇÃO DA RIBEIRA DA FERRARIA

Estação Elevatória
de Messejana

Zona

1

Zona

2

Zona

4

Zona

3

LEGENDA
ESPÉCIES

Oliveiras
Exemplares a abater na
Faixa de Indemnização

262

Quercíneas Isoladas
Quercíneas
Azinheiras
Sobreiros em povoamento
214

LOCALIZAÇÃO DAS
ÁREAS COM
ESPÉCIES A ABATER

56

306

- Povoamentos de Quercíneas

Zona 1
Zona 2

- Área de estudo

Zona 3
Zona 4

- Faixa de Indemnização

INFRAESTRUTURAS DO PROJETO
- Conduta Elevatória
- Conduta Adutora Principal
- Rede de Rega

Revisão

Data

Descrição

Proj.

Des.

Verif.

Aprov.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.

PROJETO DE EXECUÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO
DE LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA E
BLOCO DE REGA DA MESSEJANA
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

PLANO DE ÁRVORES A ABATER
Folha 1/8
Proj.
Des.
Verif.
Aprov.

ACS
PLM
ACS
ATA
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40394-PE-0801-DE-005_PLANO DE ÁRVORES A ABATER

Zona

5

Reservatório
de Regulação

Zona

6

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS COM
ESPÉCIES A ABATER

LEGENDA
ESPÉCIES

Oliveiras
Exemplares a abater na
Faixa de Indemnização

262

Zona 5
Zona 6

Quercíneas Isoladas
Quercíneas
Azinheiras
Sobreiros em povoamento
214

56

Revisão

Data

Descrição

Proj.

Des.

Verif.

Aprov.

306

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.
- Povoamentos de Quercíneas

PROJETO DE EXECUÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO
DE LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA E
BLOCO DE REGA DA MESSEJANA

INFRAESTRUTURAS DO PROJETO

- Área de estudo
- Faixa de Indemnização

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

- Conduta Elevatória
- Conduta Adutora Principal

PLANO DE ÁRVORES A ABATER

- Rede de Rega

Folha 2/8
Proj.
Des.
Verif.
Aprov.

ACS
PLM
ACS
ATA
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40394-PE-0801-DE-005_PLANO DE ÁRVORES A ABATER

Zona

8

Zona

7

LEGENDA
ESPÉCIES

Oliveiras
Exemplares a abater na
Faixa de Indemnização

LOCALIZAÇÃO DAS
ÁREAS COM
ESPÉCIES A ABATER

262

Quercíneas Isoladas
Quercíneas
Azinheiras
Sobreiros em povoamento
214

56

306

- Povoamentos de Quercíneas

- Área de estudo

Zona 7
Zona 8

- Faixa de Indemnização

Revisão

Data

Descrição

Proj.

Des.

Verif.

Aprov.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.

INFRAESTRUTURAS DO PROJETO
PROJETO DE EXECUÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO
DE LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA E
BLOCO DE REGA DA MESSEJANA

- Conduta Elevatória
- Conduta Adutora Principal

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

- Rede de Rega

PLANO DE ÁRVORES A ABATER
Folha 3/8
Proj.
Des.
Verif.
Aprov.

ACS
PLM
ACS
ATA
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005
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40394-PE-0801-DE-005_PLANO DE ÁRVORES A ABATER

Zona

10

Zona

9

LEGENDA
ESPÉCIES

Quercíneas Isoladas
Quercíneas
Azinheiras
Sobreiros em povoamento

Oliveiras
Exemplares a abater na
Faixa de Indemnização

262

214

LOCALIZAÇÃO DAS
ÁREAS COM
ESPÉCIES A ABATER

56

306

- Povoamentos de Quercíneas

- Área de estudo
- Faixa de Indemnização

Zona 9

INFRAESTRUTURAS DO PROJETO
Zona 10
- Conduta Elevatória
- Conduta Adutora Principal
- Rede de Rega

Revisão

Data

Descrição

Proj.

Des.

Verif.

Aprov.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.

PROJETO DE EXECUÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO
DE LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA E
BLOCO DE REGA DA MESSEJANA
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

PLANO DE ÁRVORES A ABATER
Folha 4/8
Proj.
Des.
Verif.
Aprov.

ACS
PLM
ACS
ATA
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DEZ/2020
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005

40394-PE-0801-DE-005
40394-PE-0801-DE-005_PLANO DE ÁRVORES A ABATER

Zona

11

Zona

12

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS COM
ESPÉCIES A ABATER

LEGENDA
ESPÉCIES

Oliveiras
Exemplares a abater na
Faixa de Indemnização

262

Quercíneas Isoladas
Quercíneas
Azinheiras
Sobreiros em povoamento
214

56

306

Revisão

Data

Descrição

Proj.

Des.

Verif.

Aprov.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.

- Povoamentos de Quercíneas

PROJETO DE EXECUÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO
DE LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA E
BLOCO DE REGA DA MESSEJANA

Zona 11
Zona 12

INFRAESTRUTURAS DO PROJETO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
- Área de estudo
- Faixa de Indemnização

- Conduta Elevatória
- Conduta Adutora Principal

PLANO DE ÁRVORES A ABATER

- Rede de Rega
Folha 5/8
Proj.
Des.
Verif.
Aprov.

ACS
PLM
ACS
ATA
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Data :
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DEZ/2020

1:2000

Formato Des. nº

A1

005

40394-PE-0801-DE-005
40394-PE-0801-DE-005_PLANO DE ÁRVORES A ABATER

Zona

13

Zona

15

LEGENDA
ESPÉCIES

Oliveiras
Exemplares a abater na
Faixa de Indemnização

262

Quercíneas Isoladas
Quercíneas
Azinheiras
Sobreiros em povoamento
214

LOCALIZAÇÃO DAS
ÁREAS COM
ESPÉCIES A ABATER

56

306

- Povoamentos de Quercíneas

- Área de estudo
- Faixa de Indemnização

INFRAESTRUTURAS DO PROJETO
- Conduta Elevatória
Zona 13

Zona

14

- Conduta Adutora Principal

Zona 14
Zona 15

Revisão

- Rede de Rega

Data

Descrição

Proj.

Des.

Verif.

Aprov.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.

FOLHA 6

PROJETO DE EXECUÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO
DE LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA E
BLOCO DE REGA DA MESSEJANA
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

PLANO DE ÁRVORES A ABATER
Folha 6/8
Proj.
Des.
Verif.
Aprov.

ACS
PLM
ACS
ATA
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Data :
Escala :

DEZ/2020
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Formato Des. nº

A1

005

40394-PE-0801-DE-005
40394-PE-0801-DE-005_PLANO DE ÁRVORES A ABATER

Zona

16

Zona

17

LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS COM
ESPÉCIES A ABATER

LEGENDA
ESPÉCIES

Oliveiras
Exemplares a abater na
Faixa de Indemnização

278

Quercíneas Isoladas
Quercíneas
Azinheiras
Sobreiros em povoamento
214

56

Revisão

Data

Descrição

Proj.

Des.

Verif.

Aprov.

306

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.
- Povoamentos de Quercíneas

PROJETO DE EXECUÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO
DE LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA E
BLOCO DE REGA DA MESSEJANA

INFRAESTRUTURAS DO PROJETO

- Área de estudo
- Faixa de Indemnização
Zona 16

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

- Conduta Elevatória
- Conduta Adutora Principal

PLANO DE ÁRVORES A ABATER

- Rede de Rega

Zona 17
Folha 7/8
Proj.
Des.
Verif.
Aprov.

ACS
PLM
ACS
ATA
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Data :
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A1

005

40394-PE-0801-DE-005
40394-PE-0801-DE-005_PLANO DE ÁRVORES A ABATER

Zona

19

Zona

20

Zona

18
LEGENDA
ESPÉCIES

Oliveiras
Exemplares a abater na
Faixa de Indemnização

262

Quercíneas Isoladas
Quercíneas
Azinheiras
Sobreiros em povoamento
214

LOCALIZAÇÃO DAS
ÁREAS COM
ESPÉCIES A ABATER

56

306

- Povoamentos de Quercíneas

- Área de estudo
- Faixa de Indemnização

INFRAESTRUTURAS DO PROJETO
- Conduta Elevatória
- Conduta Adutora Principal
- Rede de Rega

Zona 18

Zona 20

Zona 20

Revisão

Data

Descrição

Proj.

Des.

Verif.

Aprov.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.

PROJETO DE EXECUÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO
DE LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA E
BLOCO DE REGA DA MESSEJANA
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

PLANO DE ÁRVORES A ABATER
Folha 8/8
Proj.
Des.
Verif.
Aprov.

ACS
PLM
ACS
ATA
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LEGENDA:
PLANTAÇÃO DE QUERCÍNEAS

257 Quercus rotundifolia

- COMPASSO DE PLANTAÇÃO 18x18m (ÁRVORES DISPERSAS)
- COMPASSO DE PLANTAÇÃO 8x8m (POVOAMENTOS)

53 Quercus suber

31 Quercus suber

300 Quercus suber
5 Quercus rotundifolia

31 Quercus suber

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.

39 Quercus suber
6 Quercus rotundifolia

CIRCUITO HIDRÁULICO DE LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO
MONTE DA ROCHA E BLOCO DE REGA DE MESSEJANA
PROJETO DE EXECUÇÃO

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
COMPENSAÇÃO QUERCíNEAS
PLANO DE PLANTAÇÃO

PPS
FM
ACS
ATA

1: 2000
40394-PE-0801-DE-006

006

Local proposto para instalação de abrigos

LEGENDA
Divisão Administrativa
Limite de Concelho
Limite de Freguesia

Área de Estudo
Limite da Área de Estudo

Infraestruturas de Projeto
EE de Messejana
Conduta Elevatória
Conduta Adutora Principal
Reservatório de Regulação
Rede de Rega
Unidades de Rega
Pontos de entrega
Rede Viária a Construir

Medidas Compensatórias
Intervenções de Reabilitação na
Ribeira da Ferraria
Local proposto para
instalação de abrigos
Áreas excluídas do perímetro de rega
Áreas de Galeria Ripícola
junto de linhas de água
Áreas de montado
Áreas afetas à ZPE de Castro Verde e
respetiva Área de Expansão
Proteção de Aglomerados Habitacionais
Faixa de proteção à Aldeia do Elvas

Revisão

Data

Proj.

Descrição

Des.

Verif.

Aprov.

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

PROJETO DE EXECUÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO
DE LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA E
DO BLOCO DE REGA DA MESSEJANA

Referenciação Geográfica: PT-TM06/
ETRS89

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

Carta Síntese de Medidas Compensatórias Propostas
Folha
Proj.
Des.
Verif.
Aprov.

ACS
PLM
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ATA
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PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 8 – PROJETO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO TOMO 8.2 – CADERNO DE ENCARGOS E LISTA DE PREÇOS

CIRCUITO HIDRÁULICO DE LIGAÇÃO À ALBUFEIRA DO MONTE DA ROCHA E DO BLOCO
DE REGA DA MESSEJANA

PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 8 – PROJETO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS
TOMO 8.2 – CADERNO DE ENCARGOS E LISTA DE PREÇOS
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PARTE A - INTERVENÇÕES PARA REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DA FERRARIA
1 INTERVENÇÕES PARA REABILITAÇÃO DA RIBEIRA DA FERRARIA
1.1 ASPETOS GERAIS
1.1.1 Condições gerais de receção e execução dos trabalhos
Fazem parte integrante das presentes Especificações Técnicas, todos os fornecimentos, trabalhos e seu modo de
execução, descritos no projeto e representados nas respetivas peças desenhadas, que o Empreiteiro se obriga a cumprir
na íntegra.
Na execução de qualquer trabalho dever-se-á sempre respeitar as condições de receção e as características de cada um
dos materiais, componentes e elementos da construção que respeitam à execução desse trabalho. Os materiais para os
quais existem especificações oficiais deverão satisfazer taxativamente o que nelas é fixado.
Transportes, cargas, descargas, armazenamentos e aparcamentos, devem ser realizados de modo a evitar a mistura de
materiais diferentes. A sua conservação e todos os encargos inerentes serão por conta do Empreiteiro.
O Empreiteiro obriga-se a apresentar previamente à aprovação do Dono de Obra, amostras dos materiais a empregar,
acompanhados dos certificados de origem, ou de análises e/ou ensaios executados em laboratórios oficiais, sempre que a
Fiscalização o julgue necessário, os quais, depois de aprovados, servirão de amostra padrão.
Todas as dimensões referidas na descrição de trabalhos, mapas de quantidades e nos desenhos de projeto serão
obrigatoriamente confirmadas em obra pelo Empreiteiro e serão da sua responsabilidade, mesmo que se trate de trabalhos
executados por Subempreiteiro ou fornecedor deste.
O Empreiteiro deverá possuir em depósito os materiais e equipamentos em quantidade suficiente, de modo a satisfazer o
cumprimento do calendário contratado para a obra.
Importante salientar que, o presente projeto não foi efetuado sobre uma base topográfica, pelo que os locais para
sementeira e plantação vão ter que ser aferidos em obra.

1.2 OBJETIVO DA EMPREITADA
A presente empreitada tendo como objetivo a implantação do projeto de das intervenções para Reabilitação da ribeira da
Ferraria, estando previsto, em termos gerais, os seguintes trabalhos:
▪ Limpeza geral do terreno dos locais a intervir, incluindo desmatação e proteção/manutenção da vegetação existente
na área diretamente afetada
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▪ Preparação do terreno, incluindo modelação, mobilização do solo, abertura de covas para plantação;
▪ Fornecimento e execução da empreitada de revestimento vegetal.

1.3 MEDIDAS CAUTELARES
1.3.1 Âmbito e Finalidade
Atendendo à sensibilidade da área de intervenção, nomeadamente em termos do sistema ripícola, os trabalhos a executar
deverão ter em consideração a salvaguarda e proteção do leito e das margens, incluindo dos elementos vegetais
marginais às zonas a intervencionar.
As medidas cautelares de âmbito geral aqui apresentadas deverão ser implementadas durante a obra.
A aplicação destas medidas será assegurada pelo Empreiteiro e inclui as medidas de proteção descritas, assim como
todos os trabalhos de manutenção durante todo o período em que durem os trabalhos de construção.
Incluem-se também nas medidas cautelares a decapagem e armazenamento de terra viva, proveniente dos locais sujeitos
a movimentação de terras.
A direção técnica dos trabalhos deverá ser assumida por um técnico qualificado, reconhecido pelo Dono da Obra. Além
disso o Adjudicatário compromete-se a ter permanentemente em obra, à frente de cada especialidade de trabalhos, um
encarregado qualificado para o tipo de trabalhos em causa.

1.3.2 - Materiais Inertes
1.3.2.1

Terra arável

A terra arável a utilizar no revestimento dos taludes, será proveniente da camada superficial dos terrenos situados na área
expropriada e sujeita a trabalhos e da camada superficial de terrenos selecionados.
1.3.2.2

Fertilizantes

Mineral:
▪ Adubo ternário do tipo 15:15:15 ou 10:10:10 (NPK)
▪ Adubo azotado: tipo Nitrolusal 26% ou 20,5% ou produto equivalente;
▪ Adubo tipo “Serrablen” ou “Sierraform” (N-P-K +MgO) ou equivalente.
Orgânico:
▪ estrume bem curtido proveniente das camas de gado bovino ou cavalar
▪ na sementeira tradicional e plantações: “Guano Sanzão”, “Ferthumus” ou equivalentes.
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1.3.2.3

Água de rega

Deve ser limpa, arejada e isenta de produtos tóxicos ou cáusticos, tanto para as plantas como para os animais e pessoas.
O pH deverá situar-se entre 6,5 e 8,4 e a condutividade elétrica ser inferior a 750 mho/cm a 25°.
1.3.2.4

Tutores

Os tutores para as árvores serão formados por varolas de pinho ou eucalipto, tratados por em autoclave com sais de
cobre, crómio e arsénio.
Os tutores deverão apresentar um diâmetro mínimo de 6 cm e tamanho proporcional à planta a tutorar.
1.3.2.5

Atilhos

Os atilhos para amarração das árvores, serão de material elástico, não abrasivo e resistente aos raios UV. A sua
colocação não poderá originar estrangulamento ou feridas nas plantas.

1.3.3 Material vegetal
1.3.3.1

Sementes

Deverão corresponder integralmente às espécies componentes dos lotes a semear.
As sementes deverão apresentar o grau de pureza e a faculdade germinativa exigida por lei, sempre que essas espécies
figurem nas tabelas oficiais. As não representadas deverão ser provenientes da última colheita, salvo justificação especial
de germinação tardia, ou possuir poder germinativo que garanta ao fim de 2 anos uma representatividade de todas as
espécies indicadas.
1.3.3.2

Árvores e Arbustos

Devem corresponder às espécies indicadas no projeto.
As árvores devem ser exemplares novos, com bom desenvolvimento e conformação, com a flecha intacta e ramificada
desde o colo, sem sintomas de raquitismo, de doenças ou de feridas. Deverão ter tido, pelo menos, duas transplantações
em viveiro.
Deverão ser fornecidas em torrão, devendo este apresentar-se consistente. O sistema foliar deve estar completo, sem
descoloração ou sintomas de clorose.

1.4 MÉTODOS CONSTRUTIVOS
1.4.1 Revestimento Vegetal
1.4.1.1

Correção e Fertilização

Aplicar-se-ão 5 kg de Ferthumus, ou produto equivalente por cova, devendo ficar bem misturado com a terra, no ato de
enchimento da cova.
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Nos terrenos a semear deverá aplicar-se 30 g/m2 de corretivo orgânico (tipo Ecovert humic).
A fertilização de fundo será feita com o adubo químico ternário 10:10:10 à razão de 100 g por cova e de 150 g/m2 nos
terrenos a semear.
1.4.1.2

Plantação

As plantações deverão ser executadas segundo o plano de plantação tipo apresentado, podendo, todavia, ocorrer
modificações durante a obra.
Serão executadas nos meses de Outubro a Março, nos locais previstos no projeto e previamente preparados.
Deve evitar-se a acumulação de grandes quantidades de plantas nos locais de plantação, devendo ser feito o transporte
para o local apenas do número necessário para um dia de trabalho. Caso se verifique a impossibilidade de plantar a
totalidade no próprio dia, as sobrantes deverão ser colocadas em locais abrigados devidamente acondicionadas.
Deverão aplicar-se tutores em tripeça, sempre que o porte das plantas o justifique.
1.4.1.3

Abertura de covas

Antes da abertura das covas deverá proceder-se à piquetagem dos locais de plantação das árvores, de acordo com o
respetivo plano de plantação, conforme indicado nas peças desenhadas. As covas serão abertas, manual ou
mecanicamente, e deverão apresentar 2 a 3 vezes o perímetro do torrão.
O fundo da cova e eventualmente as suas paredes, deverão ser picadas até 0,10 m para facilitar a penetração das raízes
no solo e permitir uma melhor aderência da terra de enchimento.
Sempre que a terra do fundo das covas seja de má qualidade, deverá ser retirada para vazadouro e substituída por terra
viva da superfície, fértil e de boa textura.
Depois das covas cheias com terra fertilizada ou devidamente compactada e abertas à medida do torrão ou contentor.
Seguir-se-á a plantação propriamente dita, havendo o cuidado de deixar a parte superior do torrão ou contentor à
superfície do terreno, para evitar problemas de asfixia radicular.
Após a plantação deverá abrir-se uma caldeira em redor da planta e regar-se abundantemente, para que se dê a
necessária aderência entre a terra e as raízes.
Nas árvores a tutorar, os tutores devem penetrar no solo 0,20 m abaixo do fundo da cova.
1.4.1.4

Sementeiras

Sempre que possível a sementeira deverá ter lugar depois de efetuadas as plantações, para evitar o pisoteio e permitir um
melhor acabamento dos trabalhos.
Atendendo à reduzida área para aplicação da sementeira, deverá ser efetuada pelo método tradicional, que consiste no
espalhamento manual ou mecânico das sementes na superfície a semear, procedida de enterramento. Este enterramento
poderá ser efetuado por picagem do terreno com ancinho seguido de rolagem, ou em alternativa por duas passagens com
rolo do tipo “Cross Kill”. Após o enterramento da semente deverá ser efetuada uma rega com distribuição homogénea.
▪ Mistura herbácea: para revestimento geral da área de talude indicada nas peças desenhadas
Densidade de sementeira: 30 g/m2
4
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Brisa maxima

........................................

35,00%

Dactylis glomerata

........................................

10,00%

Festuca arundinacea

........................................

40,00%

Trifolium angustifolium

........................................

15,00%
100,00%

1.5 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
1.5.1 Disposições Gerais
A conservação e manutenção do revestimento vegetal deverá ser considerada desde o início dos trabalhos até ao final do
período de garantia da empreitada.

1.5.2 Regas
Deverão executar-se regas localizadas das espécies plantadas em todas as zonas da obra durante o período de
Primavera-Verão imediato à plantação, com uma frequência semanal. Durante o mesmo período de garantia da obra
deverão ser executadas regas quinzenais.
Para favorecer a eficácia da rega, deverão ser abertas caldeiras em todas as árvores e arbustos plantados. A sua
dimensão será em função do tamanho da planta, por forma a armazenar uma quantidade de água ajustada ao porte da
mesma.
As caldeiras deverão ser refeitas sempre que necessário, de modo a repor a sua capacidade de armazenamento de água.
As regas manuais deverão realizar-se sem jato forte de modo a evitar a erosão e nunca efetuadas durante as horas de
maior calor.

1.5.3 Fertilização
Na Primavera seguinte à execução dos trabalhos de revestimento vegetal, na área semeada deverá ser feita uma
adubação de cobertura com adubo mineral azotado (Nitrolusal 26% ou produto equivalente), à razão de 15 g/m2. De igual
modo, antes das primeiras chuvadas outonais deverá efetuar-se uma segunda distribuição do produto azotado.
Durante o período de garantia esta operação será realizada anualmente ou sempre que se justifique.
Durante o mês de março seguinte à execução dos trabalhos de revestimento vegetal, deverá proceder-se, se necessário,
a uma fertilização geral da área semeada com adubo mineral azotado. A aplicação será feita em cobertura e na
quantidade de 15 g/m2. Durante o período de garantia, esta operação será realizada anualmente, ou sempre que se
justifique.
No que respeita à fertilização localizada das espécies plantadas, deverá ser efetuada, durante o período de garantia, no
mínimo duas vezes por ano, nas quantidades mínimas equivalentes a 30% do indicado na Cláusula 1.6.1.2, exceto se tiver
sido aplicado fertilizante mineral de libertação lenta, sendo suficiente, nesse caso, uma única aplicação. Esta periodicidade
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poderá ser alterada sempre que a Fiscalização o entender justificável. Deverão ser cuidadosamente aplicados na periferia
do sistema radicular.

1.5.4 Retanchas
No Outono ou no Inverno seguintes à execução das plantações, todas as espécies plantadas que não tenham vingado ou
se encontrem em mau estado fitossanitário, deverão ser substituídas por espécies idênticas e com as características
definidas na Cláusula 1.5.3.2 e executadas de acordo as condições mencionadas na Cláusulas 1.6.1.4.
A mesma operação deverá ter lugar durante o período de garantia sempre que se observem plantas em más condições
vegetativas.

1.5.5 Ressementeiras
No Outono seguinte à execução da sementeira deverão ser semeadas de novo as zonas que se apresentem mal
revestidas, no período que decorre entre Setembro e meados de Novembro.

1.5.6 Inspeção de Tutores
Os tutores deverão ser regularmente inspecionados, particularmente após ventos fortes e/ou chuvadas, para garantir que
as espécies se desenvolvam com porte vertical, mesmo que as condições sejam adversas, devendo ser corrigidos ou
substituídos sempre que as circunstâncias o justifiquem.
Deverão ser substituídos os atilhos em função do crescimento da árvore, de modo a evitar o estrangulamento do seu
tronco e efetuado o refixamento e/ou substituição das varas, quando as mesmas não se encontrem em condições de
garantir a qualidade das plantas.

1.5.7 Tratamentos Fitossanitários
Sempre que forem detetados sintomas e/ou sinais de ataque de pragas ou doenças no material vegetal plantado, o
Empreiteiro terá que efetuar o tratamento conveniente, com prévio conhecimento da Fiscalização.

1.5.8 Programa de Trabalhos
Após a conclusão dos trabalhos de instalação e antes do inicio do prazo de garantia respeitante a este tipo de trabalhos, o
Empreiteiro deverá apresentar à Fiscalização, o programa geral de trabalhos a prosseguir para a realização da
manutenção contratual, detalhando as operações a realizar em cada época. Esse programa deverá ser atualizado sempre
que as circunstâncias o determinem.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARTE B – ABRIGOS PARA AVIFAUNA
2 ABRIGOS PARA AVIFAUNA
2.1 OBJETIVO DA EMPREITADA
A presente empreitada tendo como objetivo a instalação de abrigos para a avifauna estando previstos, em termos gerais,
os seguintes trabalhos:
▪ Preparação da estrutura (edifício em ruínas localizado na área de estudo) para a instalação dos abrigos;
▪ Instalação dos abrigos.

2.2 INSTALAÇÃO DOS ABRIGOS
Para a instalação dos abrigos deve-se optar por paredes viradas a norte ou a oeste para que não haja muita exposição ao
sol durante o dia, o que provoca um aquecimento excessivo dentro do ninho.
Os abrigos devem ser colocados em paredes verticais lisas, de modo a impossibilitar o acesso a gatos, fuinhas, ratos,
cobras ou outros carnívoros terrestres. Do mesmo modo, devem ser fixados cerca de 2,5 m acima do solo ou de qualquer
outra estrutura e 50 cm abaixo do topo.
As caixas abrigo devem ser colocadas com uma fixação forte, com o uso de parafusos com bucha simples ou bucha
química, com poleias ou com cavilhas ou outras soluções adequadas ao tipo de parede de suporte, e com capacidade de
suster no mínimo o dobro do peso da caixa. Devem ficar bem fixos, sem sofrer oscilações.

2.3 PROGRAMA DE TRABALHOS
Os abrigos devem ser colocados no Outono e Inverno, até meio de março de modo a poderem ser ocupados a partir deste
período possibilitando a postura, eclosão e desenvolvimento das crias entre abril e julho.
A limpeza dos abrigos, retirando todo o conteúdo do interior, deve ser assegurada a partir de setembro.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARTE C – COMPENSAÇÃO DE QUERCÍNEAS

3 COMPENSAÇÃO DE QUERCÍNEAS
3.1 ASPETOS GERAIS
3.1.1 Condições gerais de receção e execução dos trabalhos
Fazem parte integrante das presentes Especificações Técnicas, todos os fornecimentos, trabalhos e seu modo de
execução, descritos no projeto e representados nas respetivas peças desenhadas, que o Empreiteiro se obriga a cumprir
na íntegra.
Na execução de qualquer trabalho dever-se-á sempre respeitar as condições de receção e as características de cada um
dos materiais, componentes e elementos da construção que respeitam à execução desse trabalho. Os materiais para os
quais existem especificações oficiais deverão satisfazer taxativamente o que nelas é fixado.
Transportes, cargas, descargas, armazenamentos e aparcamentos, devem ser realizados de modo a evitar a mistura de
materiais diferentes. A sua conservação e todos os encargos inerentes serão por conta do Empreiteiro.
O Empreiteiro obriga-se a apresentar previamente à aprovação do Dono de Obra, amostras dos materiais a empregar,
acompanhados dos certificados de origem, ou de análises e/ou ensaios executados em laboratórios oficiais, sempre que a
Fiscalização o julgue necessário, os quais, depois de aprovados, servirão de amostra padrão.
Todas as dimensões referidas na descrição de trabalhos, mapas de quantidades e nos desenhos de projeto serão
obrigatoriamente confirmadas em obra pelo Empreiteiro e serão da sua responsabilidade, mesmo que se trate de trabalhos
executados por Subempreiteiro ou fornecedor deste.
O Empreiteiro deverá possuir em depósito os materiais e equipamentos em quantidade suficiente, de modo a satisfazer o
cumprimento do calendário contratado para a obra.

3.2 OBJETIVO DA EMPREITADA
A presente empreitada tendo como objetivo a compensação dos sobreiros abatidos para implantação da infraestrutura,
estando previsto, em termos gerais, os seguintes trabalhos:
▪ Limpeza geral do terreno e desmatação das áreas a plantar
▪ Preparação do terreno, incluindo modelação, mobilização do solo, abertura de covas para plantação;
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▪ Fornecimento das plantas e execução da empreitada de plantação;

3.2.1 Materiais Inertes
3.2.1.1

Terra arável

A terra arável a utilizar no revestimento dos taludes, será proveniente da camada superficial dos terrenos situados na área
expropriada e sujeita a trabalhos e da camada superficial de terrenos selecionados.
3.2.1.2

Fertilizantes

Mineral:
▪ Adubo ternário do tipo 15:15:15 ou 10:10:10 (NPK)
Orgânico:
▪ estrume bem curtido proveniente das camas de gado bovino ou cavalar ;
▪ “Guano Sanzão”, “Ferthumus” ou equivalentes.
3.2.1.3

Água de rega

Deve ser limpa, arejada e isenta de produtos tóxicos ou cáusticos, tanto para as plantas como para os animais e pessoas.
O pH deverá situar-se entre 6,5 e 8,4 e a condutividade elétrica ser inferior a 750 mho/cm a 25°.
3.2.1.4

Tubos protetores para as árvores

O tubo protetor microperfurado em polipropileno com estabilizador de UV, para proteção contra ações mecânicas e danos
físicos produzidos por roedores e outros animais, e garantia de um melhor e mais rápido crescimento.

3.2.2 Material vegetal
3.2.2.1

Árvores

Devem corresponder à espécie indicada no projeto, designadamente Quercus suber e Quercus rotundifolia em cuvete
20/40.
As plantas deverão apresentar sistemas radiculares equilibrados e bem desenvolvidos, incluindo algumas raízes grossas e
raízes laterais concentradas perto do colo.
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3.3 MÉTODOS CONSTRUTIVOS
3.3.1 Revestimento Vegetal
3.3.1.1

Correção e Fertilização

Aplicar-se-ão 5 kg de Ferthumus, ou produto equivalente por cova, devendo ficar bem misturado com a terra, no ato de
enchimento da cova.
A fertilização de fundo será feita com o adubo químico ternário 10:10:10 à razão de 100 g por cova
3.3.1.2

Plantação

As plantações deverão ser executadas segundo o plano de plantação tipo apresentado, podendo, todavia, ocorrer
modificações durante a obra.
Serão executadas nos meses de Outubro a Março, nos locais previstos no projeto e previamente preparados.
Deve evitar-se a acumulação de grandes quantidades de plantas nos locais de plantação, devendo ser feito o transporte
para o local apenas do número necessário para um dia de trabalho. Caso se verifique a impossibilidade de plantar a
totalidade no próprio dia, as sobrantes deverão ser colocadas em locais abrigados devidamente acondicionadas.
3.3.1.3

Abertura de covas

Antes da abertura das covas deverá proceder-se à piquetagem dos locais de plantação das árvores, de acordo com o
respetivo plano de plantação, conforme indicado nas peças desenhadas. As covas serão abertas, manual ou
mecanicamente, e deverão apresentar 2 a 3 vezes o perímetro da cuvete.
Sempre que a terra do fundo das covas seja de má qualidade, deverá ser retirada para vazadouro e substituída por terra
viva da superfície, fértil e de boa textura.
Depois das covas cheias com terra fertilizada ou devidamente compactada e abertas à medida do torrão. Seguir-se-á a
plantação propriamente dita, havendo o cuidado de deixar a parte superior do torrão, para evitar problemas de asfixia
radicular.
Para proteção da planta jovem, deverão ser colocados tubos microperfurados em polipropileno. Os tubos protetores
deverão ser ligeiramente enterrados no solo para garantir a sua estabilidade mecânica e colocados de centralmente
relativamente à planta.

3.4 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
3.4.1 Disposições Gerais
A conservação e manutenção do revestimento vegetal deverá ser considerada desde o início dos trabalhos até ao final do
período de garantia da empreitada.
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3.4.2 Regas
Deverão executar-se regas nos localizadas das espécies arbóreas plantadas em todas as zonas da obra durante o período
de Primavera-Verão imediato à plantação, com uma frequência semanal. Durante o mesmo período de garantia da obra
deverão ser efetuadas regas quinzenais.
Para favorecer a eficácia da rega, deverão ser abertas caldeiras em todas as árvores plantados. A sua dimensão será em
função do tamanho da planta, por forma a armazenar uma quantidade de água ajustada ao porte da mesma.
As caldeiras deverão ser refeitas sempre que necessário, de modo a repor a sua capacidade de armazenamento de água.
As regas manuais deverão realizar-se sem jato forte de modo a evitar a erosão.
As regas nunca deverão ser efetuadas durante as horas de maior calor.

3.4.3 Fertilização
No que respeita à fertilização localizada das espécies arbóreas, deverá ser efetuada, durante o período de garantia, no
mínimo duas vezes por ano, nas quantidades mínimas equivalentes a 30% do indicado na Cláusula 7.1.3, exceto se tiver
sido aplicado fertilizante mineral de libertação lenta, sendo suficiente, nesse caso, uma única aplicação. Esta periodicidade
poderá ser alterada sempre que a Fiscalização o entender justificável. Deverão ser cuidadosamente aplicados na periferia
do sistema radicular.

3.4.4 Retanchas
No Outono ou no Inverno seguintes à execução das plantações, todas as espécies plantadas que não tenham vingado ou
se encontrem em mau estado fitossanitário, deverão ser substituídas por espécies idênticas e com as características
definidas na Cláusula 6.3.2 e executadas de acordo as condições mencionadas na Cláusulas 7.1.4.
A mesma operação deverá ter lugar durante o período de garantia sempre que se observem plantas em más condições
vegetativas.

3.4.5 Tratamentos Fitossanitários
Sempre que forem detetados sintomas e/ou sinais de ataque de pragas ou doenças no material vegetal plantado, o
Empreiteiro terá que efetuar o tratamento conveniente, com prévio conhecimento da Fiscalização.

3.5 PROGRAMA DE TRABALHOS
Após a conclusão dos trabalhos de instalação e antes do inicio do prazo de garantia respeitante a este tipo de trabalhos, o
Empreiteiro deverá apresentar à Fiscalização, o programa geral de trabalhos a prosseguir para a realização da
manutenção contratual, detalhando as operações a realizar em cada época. Esse programa deverá ser atualizado sempre
que as circunstâncias o determinem.
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ANEXO 10 – SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
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I. INTR ODUÇÃO
No decorrer da construção das diferentes infraestruturas que integram a presente Empreitada, as
atividades mais relevantes associadas aos principais aspetos ambientais serão as seguintes:
o Gestão das frentes de obra e dos estaleiros;
o Movimentação de terras;
o Gestão de origens de água e efluentes;
o Gestão de resíduos;
o Construção e manutenção de acessos;
o Recuperação das áreas afetadas pela Empreitada.
No presente anexo são descritos os requisitos ambientais e as medidas de carácter geral, associados às
diferentes atividades de obra, que deverão ser implementados previamente ao início e no decurso da
Empreitada. Este documento não pretende ser exaustivo, pelo que poderão existir outros requisitos cuja
implementação se venha a revelar necessária no desenvolvimento dos trabalhos.
De acordo com o objetivo das medidas/requisitos preconizados neste SGA, a responsabilidade pela sua
implementação, durante a Empreitada, recai sobre o Adjudicatário. A verificação da implementação dos
requisitos/medidas ambientais será da responsabilidade do Dono da Obra e das equipas de
Fiscalização.
No caso de ser detetada a necessidade de integrar outros requisitos ambientais, ao longo da Empreitada,
que não os previstos neste documento, será fundamental definir o responsável pela sua implementação,
em função da natureza dos mesmos.
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II. REQUISITOS AMBIENTAIS
O draft do Plano de Obra deverá ser entregue impreterivelmente até 10 (dez) dias após a assinatura do
contrato, sendo a sua elaboração responsabilidade do Adjudicatário.
Não poderá ter início qualquer tipologia de trabalhos sem a devida validação do documento por parte do
Dono da Obra/Fiscalização. Quaisquer atrasos para a empreitada decorrentes da não entrega deste
documento serão da única e exclusiva responsabilidade do Adjudicatário.
O Plano deverá considerar os seguintes aspetos, entre outros que possam vir a ser considerados
relevantes:
o Programa e/ou Plano de Trabalhos;
o Localização, Memória Descritiva e Planta de Estaleiros;
o Plano de Acessibilidades;
o Medidas de Controlo de Poluição Atmosférica e Sonora;
o Acompanhamento Arqueológico;
o Ações de Formação e Sensibilização.

Com o início da obra e no prazo de um (1) mês, deverão ser elaborados e apresentados pelo
Adjudicatário, o draft do Plano de Gestão de Origens de Água e Efluentes e o draft do Plano de Gestão de
Resíduos, também sujeitos à aprovação do Dono da Obra.
Durante a fase de obra, mais concretamente dois a três meses antes do término da empreitada ou logo
que a realidade no terreno assim o permita, deverá o Adjudicatário proceder à elaboração e entrega dos

drafts dos Planos de Desativação dos Estaleiros e Recuperação Biofísica e Paisagística das áreas
afetadas pela empreitada, os quais, quando necessário, deverão aprofundar/adequar as ações de obra
ao definido nas Linhas Orientadoras para a Recuperação Biofísica de Áreas Afetadas pela Empreitada
(vd. anexo).
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A organização dos trabalhos e dos meios afetos à empreitada é da responsabilidade do Adjudicatário,
salvo nas situações expressamente indicadas pelo Dono da Obra. Toda e qualquer afetação de áreas
associadas ao desenvolvimento dos trabalhos deverá ser alvo de recuperação biofísica, nos moldes
previstos nas indicações constantes do projeto e/ou SGA, sendo a responsabilidade da execução do
Adjudicatário sem que o adjudicante incorra em qualquer encargo adicional. Qualquer custo adicional,
decorrente de eventuais incumprimentos legais ou normativos, que estejam associados à atividade de
construção realizada pelo Adjudicatário, são da responsabilidade do mesmo.
Apresentam-se seguidamente os requisitos ambientais a ter em consideração nas fases de
Planeamento, Construção das infraestruturas e Desativação/Recuperação das áreas afetadas pela
Empreitada. Os mesmos encontram-se organizados por tema, que pode ser identificado pela sigla que
os precede1.

PT – Programa/Plano de Trabalhos; FO – Frentes de Obra e Gestão de Estaleiros; GAE – Gestão de Origens de Água e
Efluentes; MT – Movimentações de Terras; GR – Gestão de Resíduos; AC – Acessibilidades; PA – Controlo de poluição
atmosférica; PS – Controlo de poluição sonora; Eco – Ecologia; Pat- Acompanhamento e Salvaguarda do Património
Arqueológico; FS – Ações de Formação e Sensibilização; RAO – Recuperação de Áreas Afetadas pela Empreitada; CG –
Requisitos de Carácter Geral.
1

Edição n.º 1, Agosto 2017
Pág. I-5

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

- Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e Bloco de Rega da Messejana Anexo I – Requisitos Ambientais

II.1. Programa e/ou Plano de Trabalhos
Antes do início da Empreitada o Adjudicatário deverá elaborar o Plano/Programa de todos os trabalhos
associados à Empreitada, documento este que deverá ser incluído no Plano de Obra.
PT 1:

O Programa/Plano de trabalhos deverá possuir um detalhe mínimo mensal e terá de ser
aprovado pelo Dono da Obra, devendo incluir, entre outros aspetos relevantes da Empreitada,
as fases previstas para as movimentações de terras, para as ações de desarborização e
desmatação e para os atravessamentos de linhas de água, bem como a fase de desativação de
estaleiros, a recuperação das áreas afetadas pela Empreitada e a integração paisagística das
infraestruturas.

PT 2:

O planeamento dos trabalhos deve contemplar, entre outros, os seguintes aspetos:


Prever a realização dos trabalhos de forma a reduzir ao mínimo o período de tempo em
que ocorram movimentações de terras, devendo esta fase decorrer preferencialmente em
época seca, de modo a minimizar a erosão dos solos e o transporte sólido nas linhas de
água;



Programar os trabalhos que envolvam intervenções em linhas de água (inclui
atravessamentos e drenagem) para uma época do ano adequada, de modo a que estas
apresentem o mínimo escoamento possível;



Concentrar no espaço e no tempo a realização de todos os trabalhos de forma a evitar a
sua dispersão pela envolvente;



As ações de desarborização da área afetada devem decorrer preferencialmente no período
de agosto a dezembro. Caso não seja tecnicamente possível, o Adjudicatário terá que
elaborar um documento justificativo ao Dono da Obra;



Uma vez que irão ser realizados trabalhos em sítios arqueológicos localizados na área de
intervenção (vd. Anexo III), da responsabilidade direta do Dono da Obra, deverá garantirse que os trabalhos a desenvolver pelo Adjudicatário não interferem diretamente com as
intervenções arqueológicas, caso decorram em simultâneo. Para tal, o Adjudicatário terá
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que compatibilizar o seu programa de trabalhos, sem que o Adjudicante incorra em
qualquer encargo adicional.
PT 3:

O programa de trabalhos deverá ter em conta que as atividades de elevada movimentação de
terras e de desarborização/desmatação não deverão coincidir com o período de 1 de março a
30 de junho, evitando o período de reprodução da maioria das espécies, em especial a avifauna
estepária. Caso tal não seja possível, por incompatibilidade com o cronograma de obra, deverá
ser garantido o acompanhamento ambiental por técnicos especializados (e.g. biologia),
particularmente nos trabalhos de desarborização/desmatação e decapagem.

PT 4:

Os trabalhos associados à execução da obra deverão ser planeados de forma a minimizar os
conflitos com a atividade agrícola na zona de intervenção, levando em consideração o
calendário agrícola e o estado das culturas.

PT 5:

Na fase de planeamento desta Empreitada, e sempre que necessário, o Adjudicatário deverá
garantir que todas as intervenções no domínio hídrico cumprem a legislação em vigor.

II.2. Frentes de Obra e Gestão de Estaleiros
As diferentes operações associadas às Frentes de Obra e Gestão de Estaleiros devem desenvolver-se de
forma a prevenir e minimizar potenciais impactes ambientais, devendo considerar as condicionantes
adiante identificadas.
FO 1:

Na fase inicial da obra devem ser claramente identificados os locais a intervencionar devendo
os mesmos ser delimitados por piquetagem e/ou por sinalização bem visível.

FO 2:

No início de qualquer atividade de obra o Adjudicatário terá que elaborar uma memória
descritiva com a caracterização da situação de referência do local, com vista à reposição das
condições pré-existentes ao início da atividade.
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FO 3:

A área afeta aos estaleiros e, genericamente, a todos os trabalhos relacionados com a
execução da obra, deverá ser reduzida ao mínimo possível, selecionando as áreas estritamente
indispensáveis para a sua correta implementação.

FO 4:

O processo de seleção de estaleiros deverá respeitar a Carta de Condicionantes apresentada
em anexo, bem como todas as condicionantes de ordenamento do território, áreas legalmente
protegidas (e.g. montado), servidões e restrições de utilidade pública, e todos os requisitos que
se listam nos pontos seguintes. Refira-se que esta carta poderá sofrer alterações decorrentes
das medidas preconizadas na Declaração de Impacte Ambiental, aquando da sua emissão.

FO 5:

A localização dos estaleiros deverá ser sempre aprovada pelo Dono da Obra previamente à
realização de quaisquer trabalhos.
Para o efeito, deverá o Adjudicatário submeter ao Dono da Obra os elementos necessários ao
licenciamento dos estaleiros, previamente ao seu envio à entidade competente. Salienta-se
que a instrução do processo de licenciamento é da responsabilidade do Adjudicatário, não
sendo autorizado qualquer início de trabalhos sem a respetiva licença.
Deverá ainda ser presente ao Dono da Obra uma memória justificativa (que inclua registo
fotográfico) da escolha do local, assim como a identificação dos valores ambientais e
patrimoniais em presença, decorrentes de prospeção prévia do local. O documento terá de
anexar uma declaração do proprietário a autorizar a utilização do terreno para o fim proposto
A localização dos estaleiros terá de ser alterada caso ocorram áreas sensíveis nestes domínios,
conforme disposto no presente SGA.

FO 6:

A localização dos estaleiros deverá permitir a salvaguarda do maior número de vertentes
ambientais possíveis:


A localização destas infraestruturas não é permitida em povoamentos de sobreiro ou
azinheira;



A localização está condicionada à utilização de áreas consideradas sensíveis em termos
ecológicos, arqueológicos ou paisagísticos;
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É interdita qualquer afetação de linhas de água, permanentes ou temporárias, e respetiva
envolvente numa distância mínima de 10 metros;



Deverá ser evitada a afetação de zonas de elevada densidade de coberto vegetal arbustivo
e/ou arbóreo;



Deverá ser evitada a afetação de áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) e de Reserva
Agrícola Nacional (RAN);



As áreas selecionadas deverão preferencialmente corresponder a zonas anteriormente
intervencionadas e/ou cuja vegetação seja maioritariamente herbácea ruderal, não
apresentando qualquer valor conservacionista, ou sobre clareiras provenientes de maus
usos antecedentes.

FO 7:

A localização dos estaleiros deverá situar-se fora de áreas de recarga de sistemas aquíferos e
de áreas de influência direta de nascentes e dos perímetros de proteção imediato e intermédio
de captações de abastecimento público.

FO 8:

Caso a área selecionada para implantação de estaleiros se localize junto a povoações o
Adjudicatário terá obrigação de minimizar todos os efeitos negativos decorrentes da atividade
do mesmo para com a população.

FO 9:

Dentro das condicionantes apresentadas, os estaleiros deverão localizar-se o mais próximo
possível das frentes de obra de modo a reduzir as áreas afetadas pelas deslocações entre o
estaleiro e as frentes, com consequente minimização de tráfego, emissões gasosas e
ressuspensão de poeiras.

FO 10:

Deverá proceder-se à vedação das áreas de estaleiro, de acordo com a legislação aplicável. Na
vedação deverão ser colocadas placas avisadoras que incluam as regras de segurança a
observar assim como a calendarização da empreitada.

FO 11:

Os estaleiros deverão estar dotados de equipamentos de recolha de resíduos em número,
capacidade e tipo adequados aos resíduos produzidos.
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FO 12:

O armazenamento de produtos/materiais deverá ser assegurado em locais apropriados para o
efeito. No caso dos produtos perigosos deverá ser garantida a construção de uma bacia de
retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural.

FO 13:

Os estaleiros e as diferentes frentes de obra deverão estar equipados com todos os materiais e
meios necessários, previamente aprovados pelo Dono da Obra, que permitam responder em
situações de incidentes/acidentes ambientais, nomeadamente derrames de substâncias
poluentes.

FO 14:

Caso ocorram incidentes/acidentes ambientais deverão ser ativados os procedimentos
necessários à sua rápida resolução. Deverá proceder-se à recuperação imediata da zona
afetada.

FO 15:

A localização dos parques de materiais, locais de empréstimo e depósitos de terras e todas as
infraestruturas de apoio à obra não podem afetar áreas sensíveis do ponto de vista ambiental
ou patrimonial, devendo estas áreas ser devidamente sinalizadas e/ou vedadas.

FO 16:

Previamente a qualquer intervenção nas áreas de empréstimo deve ser efetuado um
reconhecimento e levantamento das situações consideradas potencialmente instáveis. Caso
seja considerado necessário, deverão ser efetuadas obras de consolidação dos taludes
instáveis.

FO 17:

A movimentação de máquinas deve, tanto quanto possível, privilegiar o uso de acessos
existentes ou menos sensíveis à compactação e impermeabilização dos solos, evitando a
circulação indiscriminada por todo o terreno, não sendo permitida a circulação fora dos limites
afetos/definidos para a empreitada.

FO 18:

Nas zonas em que sejam executados trabalhos que possam afetar as linhas de água, deverão
ser implementadas medidas que visem interferir o mínimo possível no regime hídrico, no
coberto vegetal preexistente e na estabilidade das margens. A movimentação de máquinas nas
linhas de água deverá ser efetuada segundo o princípio da afetação mínima do escoamento
natural, do leito de cheia, das margens e da vegetação ripícola. O atravessamento das linhas
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de água por maquinaria deverá efetuar-se através dos locais já existentes.
FO 19:

Nunca poderá ser interrompido o escoamento natural da linha de água, devendo por isso ser
considerada a adoção de um dispositivo hidráulico apropriado que garanta a manutenção de
um caudal, cujo débito deverá corresponder ao da linha de água intercetada ou, caso
necessário ou tecnicamente exigido, ser efetuado o desvio provisório da mesma. Todas as
intervenções em domínio hídrico devem ser previamente licenciadas no âmbito do Decreto-Lei
n.º 226-A/2007, de 31 de maio (e respetivas alterações posteriores), e Portaria n.º
1450/2007, de 12 de novembro. O pedido de licenciamento é da responsabilidade do
Adjudicatário.

FO 20:

A vegetação arbórea e arbustiva existente na envolvente dos locais da obra e acessos terá de
ser protegida e preservada. Destacam-se como sensíveis as áreas de montado, as galerias
ripícolas e outros elementos vegetais com interesse, que deverão ser assinalados sempre que
exista o risco de uma possível afetação desnecessária. Encontra-se interdito o abate de
árvores, sobretudo quando se tratem de quercíneas.

FO 21:

Não é permitida a colocação de cravos, cavilhas, correntes ou sistemas semelhantes em
árvores e arbustos, bem como deixar raízes a descoberto e sem proteção, nomeadamente em
valas e escavações.
É proibida qualquer operação que mutile ou danifique exemplares de sobreiro ou azinheira,
ainda que dispersos, bem como quaisquer ações que conduzam ao seu perecimento ou
evidente depreciação (como sejam a remoção de terra vegetal ou mobilizações de fundo do
solo).

FO 22:

As ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal deverão ser reduzidas
ao mínimo indispensável à execução dos trabalhos, devendo as áreas a intervencionar ser
delimitadas por piquetagem e/ou por sinalização bem visível, permitindo a verificação
imediata da área de intervenção. As árvores não podem ser cortadas ou danificadas para além
dos limites marcados e o equipamento não poderá ser operado para além daqueles limites sem
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autorização expressa dos técnicos de acompanhamento ambiental da empreitada. As áreas
onde se proceder à decapagem devem ser claramente identificadas.
FO 23:

Em áreas onde não seja necessário efetuar movimentações de terras e, consequentemente,
não sejam sujeitas a mobilização do solo, as operações de desmatação deverão ser efetuadas
por corte raso, com corta-matos, e rechega do material cortado.
Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de terras, as operações de desmatação
deverão ser efetuadas por gradagem, com mistura do mato cortado na camada superficial do
solo. Esta camada de solo poderá ser armazenada em pargas e é adequada para recobrimento
de taludes, contendo um volume de sementes que contribuirá para a sua regeneração vegetal.

FO 24:

Em caso de abate de azinheiras ou sobreiros, é obrigatória a sua cintagem prévia com tinta
branca indelével. O Adjudicatário terá ainda de contabilizar e registar todos exemplares de
quercíneas abatidos, georreferenciando a sua localização.

FO 25:

O abate de árvores deve ser feito por corte raso com motosserra, devendo o cepo das árvores
apresentar-se liso e plano. Nos casos em que, pela natureza da obra, não é possível a
manutenção do cepo no solo, poderá ser realizada a desarborização por arranque.

FO 28:

Deverão ser mantidos, sempre que tecnicamente possível, os exemplares arbóreos existentes
a compartimentar a paisagem, nomeadamente junto aos caminhos e nos limites das
propriedades.

FO 26:

O material resultante de ações de desmatação e/ou desarborização, deverá ser armazenado
em local afastado dos cursos de água.

FO 27:

Todo o material vegetal resultante das ações de desarborização e de desmatação deve ser
removido para destino final adequado, privilegiando-se a sua reutilização. Esta
responsabilidade cabe ao Adjudicatário.

FO 28:

As ações de decapagem devem restringir-se às áreas estritamente necessárias para
implantação das infraestruturas do projeto. Os solos decapados deverão ser armazenados em
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pargas, para posterior utilização e recobrimento no local ou em zonas cuja recuperação venha
a ser considerada necessária. Estas ações têm que ser executadas com recurso a balde liso e
consideram-se como a remoção de toda a camada vegetal existente no terreno.
FO 29:

O acesso de pessoal não afeto à empreitada deve ser evitado ou, se possível, interditado. As
zonas de intervenção devem ser sinalizadas de acordo com os regulamentos aplicáveis e,
sempre que se justifique, vedadas.

FO 30:

Deverão ser adotadas medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do
tráfego nas vias atravessadas pela Empreitada, visando a segurança e informação durante a
fase de construção, conforme previsto no ponto II.6. Acessibilidades do presente documento.

II.3. Movimentação de Terras
Para todos os trabalhos da empreitada que impliquem a movimentação de terras o Adjudicatário deverá
cumprir os requisitos que seguidamente se expõem.
MT 1:

Proceder à remoção prévia da camada superficial dos solos das áreas de escavação, estaleiros
e de depósito definitivo, para que os mesmos possam ser posteriormente utilizados na
recuperação das áreas afetadas pela Empreitada. Deverão ainda seguir-se as seguintes
orientações:


A profundidade da decapagem deverá corresponder à espessura da totalidade da terra
vegetal. As operações de decapagem terão que ser realizadas com recurso a balde liso e
por camadas, sendo a espessura destas a definir pelo Dono de Obra;



As áreas onde se proceder à decapagem devem ser claramente identificadas, permitindo
a verificação imediata da zona de intervenção. Os resíduos vegetais resultantes da prévia
remoção do coberto vegetal deverão ser encaminhados para destino final adequado;



Os solos decapados deverão ser armazenados em pargas, as quais não poderão ser
calcadas por veículos. Sempre que ocorra escavação para além da decapagem da terra
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vegetal, será imperativo proceder-se à separação dos diferentes tipos de solo (terra
vegetal/terra de escavação);


No caso específico dos estaleiros as terras deverão ser depositadas em zonas planas, em
área próxima, sendo que o declive dos taludes dos depósitos não deve exceder 2H/1V
nem as dimensões serem superiores a 1,5 m de altura por 3 m de largura;



Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam
limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas.

MT 2:

Deverá assegurar-se que os materiais inertes não sofrem mistura com qualquer outro tipo de
resíduos.

MT 3:

Caso se verifique a existência de solos com vestígios de contaminação, os mesmos deverão ser
tratados como resíduos, atendendo aos procedimentos identificados no presente SGA.

MT 4:

Os trabalhos que envolvam escavações e movimentação de terras serão executados de forma
a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade de modo a diminuir a
erosão hídrica e o transporte sólido.

MT 5:

Sempre que ocorram exsurgências devido à interceção do nível freático, deverá assegurar-se a
extração da água e seu encaminhamento para o terreno a jusante, garantindo que, no seu
percurso, esta água não encontrará elementos passíveis de degradar a sua qualidade.
Pretende-se deste modo manter o equilíbrio hidrodinâmico e a espessura saturada do aquífero,
bem como evitar a contaminação do recurso subterrâneo.

MT 6:

Os materiais provenientes das escavações a efetuar durante a obra, caso possuam
características geotécnicas adequadas, deverão sempre que possível ser (re)utilizados nos
aterros associados à construção das diferentes infraestruturas da própria empreitada, de modo
a minimizar o volume de terras sobrantes e de terras empréstimo. Quando tal não se verifique,
os materiais deverão ser reutilizados na reposição da morfologia de áreas de empréstimo e/ou
ser utilizados para regularização de terrenos no âmbito das ações de recuperação biofísica das
áreas afetadas pela empreitada, ou outras similares.
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Se encaminhados para destino final, a escolha do local de depósito dos materiais sobrantes
deverá privilegiar a recuperação paisagística de áreas degradadas, sempre que se situem a
distâncias compatíveis com a localização da obra. Caberá ao Adjudicatário proceder ao
licenciamento dos locais selecionados, não sendo permitida a sua utilização sem a emissão da
respetiva licença.
MT 7:

Caso seja necessário recorrer a manchas de empréstimo deverá proceder-se ao respetivo
licenciamento, considerando as disposições legais em vigor, sendo esta responsabilidade do
Adjudicatário. Estas novas áreas deverão respeitar ainda a Carta de Condicionantes à
localização de estaleiros, manchas de empréstimo e depósito de terras sobrantes (vd. Anexo
V). No que diz respeito a materiais provenientes de locais externos à obra, os mesmos terão de
estar devidamente licenciados para a atividade em questão.

MT 8:

Deverá ser dada atenção especial à origem das terras de empréstimo, não devendo as mesmas,
em caso algum, ser provenientes de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que
as mesmas não alterem a ecologia local por introdução de espécies alóctones.

MT 9:

A seleção de eventuais zonas de depósito de terras sobrantes ou manchas de empréstimo deve
excluir as seguintes áreas:


Domínio hídrico;



Áreas inundáveis;



Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração);



Perímetros de proteção de captações;



Áreas de grande declive com evidências de deslizamento de terras;



Locais ecologicamente sensíveis, como margens de linhas de água e respetivas galerias
ripícolas ou zonas de elevada densidade arbórea (nomeadamente povoamentos de
sobreiros/azinheiras);



Outras áreas com estatuto de proteção, designadamente no âmbito da conservação da
natureza;
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Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei,
nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras;



Outras áreas classificadas da Reserva Ecológica Nacional (REN);



Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN);



Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico;



Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico;



Áreas de ocupação agrícola;



Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas;



Zonas de proteção e locais sensíveis do ponto de vista do património histórico-cultural.

A escolha dos locais deverá respeitar ainda todas as disposições legais aplicáveis em vigor e a
Carta de Condicionantes à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e depósito de
terras sobrantes (vd. Anexo V).
MT 10: Todos os locais de empréstimo e de depósito definitivo terão que ser previamente autorizados
pelo Dono da Obra.
Para o efeito, deverá o Adjudicatário submeter ao Dono da Obra os elementos necessários ao
licenciamento destes locais, previamente ao seu envio às entidades competentes.
Deverá ainda ser presente ao Dono da Obra uma memória justificativa (que inclua registo
fotográfico) da escolha dos locais, assim como a identificação dos valores ambientais e
patrimoniais em presença, decorrentes de prospeção prévia ao local. Os locais de empréstimo
e depósito terão de ser alterados caso ocorram áreas sensíveis nestes domínios, conforme
disposto no presente SGA. O documento terá de apresentar também, em anexo, uma
declaração do proprietário a autorizar a utilização do terreno para o fim proposto.
Deverá ser garantida a recuperação paisagística dos locais de empréstimo e depósito de
inertes.
MT 11: Todas as atividades que envolvam a mobilização de solo deverão ser acompanhadas por um
arqueólogo/técnico de arqueologia (vd. II.8. Acompanhamento e Salvaguarda do Património
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Arqueológico).

II.4. Gestão de Origens de Água e Efluentes
No primeiro mês do decorrer da obra o Adjudicatário deverá elaborar um draft do Plano Integrado de
Gestão de Origens de Água e Efluentes (PIGOAE), o qual identifique as diferentes origens de água para
consumo nas diferentes atividades afetas à Empreitada, bem como as atividades passíveis de gerarem
águas residuais. No caso das águas residuais, o referido Plano deverá propor sistemas adequados para
recolha e tratamento dos efluentes identificados. Deve ser garantido o controlo e manutenção destes
sistemas, bem como o cumprimento da legislação em vigor, nomeadamente a obtenção de licenças
relacionadas com a rejeição no meio hídrico natural. A gestão de efluentes a implementar deverá
considerar os diferentes tipos de efluentes e ser sujeita à aprovação prévia do Dono da Obra. O PIGOAE
deverá contemplar ainda os programas de monitorização aplicáveis, para controlo dos diferentes
sistemas de tratamento.
No decurso da empreitada os requisitos ambientais a implementar pelo Adjudicatário no âmbito da
presente temática contemplam:
GAE 1:

Implementação de um adequado sistema de recolha e tratamento de águas residuais, o qual
deverá ter em atenção as diferentes características dos efluentes gerados durante a fase de
obra e atender aos seguintes pressupostos:


Privilegiar a reutilização da água proveniente da limpeza de qualquer tipo de maquinaria,
que contenha cascalho, areia, cimento, ou inertes similares, após tratamento. Os inertes
que resultem do processo de tratamento devem ser recolhidos e encaminhadas para
destino final adequado. As águas de lavagem associadas ao fabrico de betões (exceto
betuminoso) deverão ser encaminhadas para um local único e impermeabilizado,
afastado das linhas de água, para que, quando terminada a obra, se possa proceder ao
saneamento de toda a área utilizada e ao encaminhamento para destino final adequado
dos resíduos resultantes;
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As águas que contenham, ou potencialmente possam conter, substâncias químicas,
assim como as águas com elevada concentração de óleos e gorduras, devem ser
conduzidas para um depósito estanque, sobre terreno impermeabilizado, devendo
posteriormente ser encaminhadas para destino final adequado. Os documentos
comprovativos do seu destino final devem ser entregues ao Dono da Obra;



Os efluentes domésticos (serviços sanitários, cozinhas e refeitórios) devem ser
devidamente encaminhados para uma fossa séptica estanque ou, em alternativa, tratados
antes de serem descarregados no meio recetor. Ao proceder-se à limpeza da fossa, os
efluentes e lamas devem ser encaminhados para destino final adequado, devendo ser
entregue ao Dono da Obra cópia dos documentos comprovativos do seu destino final. Caso
seja viável, os efluentes deverão ser encaminhados para o Sistema Municipal de Águas
Residuais;



A recolha dos efluentes provenientes de instalações sanitárias do tipo “móvel” deve
garantir a frequência necessária à manutenção das boas condições de higiene, devendo
ser realizada por uma empresa licenciada para o efeito.

GAE 2:

A descarga de águas residuais no meio natural deverá ser objeto de licenciamento/ autorização
prévia, da responsabilidade do Adjudicatário, não sendo permitida a sua descarga sem a
respetiva licença.

GAE 3:

Os resíduos suscetíveis de gerar efluentes contaminados pela ação da percolação das águas
pluviais serão armazenados em parque coberto.

GAE 4:

Deverá ser presente ao Dono da Obra um mapa de registo de quantidades de todas as
tipologias de efluentes produzidos em obra, bem como dos consumos de água (humano e
industrial).
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II.5. Gestão de Resíduos
No primeiro mês do decorrer da obra o Adjudicatário deverá elaborar um draft do Plano Integrado de
Gestão de Resíduos (PIRG), no qual deverão ser definidas as linhas de atuação para as operações de
armazenamento temporário, acondicionamento, transporte e encaminhamento para destino final
adequado, devidamente autorizado para o efeito, dos diferentes tipos de resíduos produzidos. Estas
operações devem ter em atenção a legislação em vigor, a tipologia e origem dos resíduos, a minimização
e prevenção de impactes ambientais, bem como as medidas a implementar em caso de
incidentes/acidentes ambientais. De forma a permitir o acompanhamento ambiental destas operações,
deve proceder-se a um registo das mesmas, conforme adiante referido. O plano de gestão de resíduos
deverá ser revisto sempre que necessário, nomeadamente face a situações não previstas inicialmente.
O PIRG deverá ainda considerar o expresso no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção
e Demolição (PPGRCD) apresentado no Projeto de Execução (Volume 9 – PPGRCD). Deverá o
Adjudicatário, caso considere pertinente, e dando cumprimento ao estabelecido na legislação em vigor,
proceder à revisão deste Plano.
No decurso da empreitada o Adjudicatário deve dar especial atenção à implementação dos seguintes
requisitos:
GR 1:

Aplicação das medidas de gestão de resíduos preconizadas no PIGR a desenvolver pelo
Adjudicatário. O PIGR deverá ser elaborado de acordo com os princípios da autossuficiência,
da prevenção, da redução, da hierarquia das operações de gestão de resíduos, previstos no
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 15 de junho (e respetivas alterações posteriores).

GR 2:

No PIGR tem que constar o registo dos resíduos gerados em obra, nomeadamente através da
criação de um Mapa de Controlo de Resíduos, que deverá ser atualizado semanalmente e de
onde devem constar, no mínimo, os seguintes itens:


Atividade construtiva geradora de resíduos;
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Tipo de resíduos gerados (identificação e classificação em conformidade com a Lista
Europeia de Resíduos – LER);



Classificação dos resíduos;



Período de produção dos resíduos;



Local de armazenamento temporário;



Período de armazenamento em obra;



Empresa transportadora;



Destino final dos resíduos;



Data de saída dos resíduos da obra;



Quantitativo devidamente registado;



Data de receção do comprovativo da Guia de Acompanhamento de Resíduos relativo ao
destinatário.

Tem igualmente que ser elaborado um Dossier de Gestão de Resíduos, que terá de ser mantido
atualizado, contendo os seguintes registos:


Planta de localização das áreas de armazenamento temporário dos resíduos;



Planta de localização dos recipientes para deposição de resíduos existentes em obra;



Mapa de controlo dos resíduos;



Mapa de registo dos resíduos por tipologia e dando cumprimento à legislação vigente;



Documentos comprovativos do licenciamento das empresas transportadoras dos
resíduos;

GR 3:



Documentos comprovativos do licenciamento das empresas recetoras dos resíduos;



Guias de transporte dos resíduos;



Legislação aplicável aos resíduos da obra.

Deve ser dado cumprimento a toda a legislação, nacional e comunitária, em vigor no que
respeita à gestão de resíduos, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 73/2011, de 15 de junho (e
respetivas alterações posteriores) e a Portaria n.º 209/2004, de 3 de março.
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GR 4:

O local afeto ao parque de armazenamento temporário de resíduos tem que ser claramente
definido e identificado para o efeito. Os resíduos terão de ser segregados e armazenados em
local apropriado, em função das suas características e destino final. Os locais de deposição
têm que ser devidamente identificados com o descritivo da tipologia de resíduo e respetivo
código LER.

GR 5:

Todos os resíduos classificados como perigosos pela LER tem que ser alvo de gestão
individualizada, nos termos previstos da lei. Terão de ser devidamente segregados,
acondicionados e armazenados em local apropriado (nomeadamente impermeabilizado e
coberto) e autorizado pelo Dono da Obra. Terá de ser promovida a construção de uma bacia de
retenção, de forma a minimizar o impacte de eventuais derrames. O conteúdo dos contentores
deverá ser claramente identificado no exterior.

GR 6:

De modo a evitar acidentes, no armazenamento temporário de resíduos perigosos
(classificação LER), ter-se-á que ter em consideração as seguintes orientações:


Preservação de uma distância mínima de 15 metros a margens de linhas de água
permanentes ou temporárias;



Armazenamento em contentores, devidamente estanques e selados, não devendo a taxa
de enchimento ultrapassar 98% da sua capacidade;

GR 7:



Instalação em terrenos estáveis e planos;



Instalação em local de fácil acesso para trasfega de resíduos.

O Adjudicatário tem que ter disponíveis os meios necessários de contenção/retenção para
atuar caso ocorra fuga/derrame/descarga acidental de substâncias perigosas ou de resíduos,
nomeadamente

os

classificados

como

perigosos

pela

LER.

Em

caso

de

fuga/derrame/descarga acidental de qualquer substância poluente, nas operações de
manuseamento, armazenamento ou transporte, o responsável pela ocorrência providenciará a
limpeza imediata da zona através da remoção da camada de solo afetada. No caso de
hidrocarbonetos líquidos, deverão utilizar-se previamente produtos absorventes. A zona
afetada será isolada, sendo o acesso permitido unicamente aos trabalhadores incumbidos da
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limpeza. Os produtos vertidos e/ou utilizados na sua recolha serão tratados como resíduos
perigosos, no que diz respeito à recolha, acondicionamento, armazenamento, transporte e
destino final devidamente licenciado para o efeito e aprovado pelo Dono da Obra.
GR 8:

Os materiais contaminados com hidrocarbonetos (e.g. filtros de óleo, previamente escorridos,
materiais absorventes, solos contaminados) terão que ser armazenados temporariamente em
recipientes estanques e fechados.

GR 9:

As operações de manutenção e de abastecimento de maquinaria deverão, sempre que
possível, ter lugar no interior dos estaleiros em local previamente definido e com as condições
necessárias para o efeito, e não na frente de obra. Nesta impossibilidade o Adjudicatário terá
que garantir o correto procedimento desta tipologia de atividades garantindo que não ocorra
qualquer contaminação do local.

GR 10:

Toda a maquinaria deverá ser devidamente inspecionada por forma a garantir o seu correto
funcionamento, diminuindo risco de fugas e derrames acidentais e consequente contaminação
dos solos e recursos hídricos.

GR 11:

No âmbito da gestão dos resíduos deverá ser dada preferência à sua valorização, tendo como
princípio a recolha seletiva dos mesmos.

GR 12:

Os resíduos recicláveis, como plásticos, papel e cartão e resíduos metálicos, terão que ser
recolhidos seletivamente, e devidamente encaminhados para operadores autorizados para o
efeito, bem como os resíduos equiparados a Resíduos Sólidos Urbanos (RSU).
Toda a obra deverá estar dotada de contentores para recolha de RSU. No estaleiro deverá ainda
estar prevista a colocação de pontos de recolha seletiva de resíduos recicláveis.
A remoção final dos resíduos equiparados a RSU deverá ser efetuada, preferencialmente,
através dos processos habituais de remoção de RSU existentes no Concelho em que se insere
a obra.

GR 13:

Não é permitida a rejeição de qualquer tipo de resíduos, ainda que provisória, nas margens,
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leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.
GR 14:

É proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de resíduo.

GR 15:

A biomassa e os resíduos verdes resultantes das atividades de desflorestação e limpeza devem
ser removidos e devidamente encaminhados para destino final adequado, devidamente
licenciado para o efeito e aprovado pelo Dono da Obra, privilegiando sempre que possível a sua
reutilização/valorização.

GR 16:

Os resíduos produzidos em obra devem ser removidos e encaminhados de forma adequada,
com a frequência ajustada à capacidade de armazenamento do parque de resíduos e locais de
deposição.

GR 17:

O Adjudicatário, enquanto produtor dos resíduos da empreitada, é o único responsável pelo
seu encaminhamento e/ou entrega a entidades licenciadas para o efeito, as quais deverão
constar nas listagens dos operadores licenciados pela Agência Portuguesa do Ambiente.
As empresas de gestão de resíduos a contratar deverão merecer a aprovação do Dono da Obra,
devendo o Adjudicatário garantir que também elas cumprem as disposições legais em vigor.
O Adjudicatário será ainda responsável pela apresentação das licenças dos operadores
contratados e das guias de acompanhamento de resíduos (a integrar no PIGR, conforme
referido).

GR 18:

O Adjudicatário terá que obrigatoriamente apresentar em cada relatório periódico, ou sempre
que o Dono da Obra solicite, o registo de todos os consumos de energia e combustíveis fosseis
associados à empreitada em questão.

II.6. Acessibilidades
No início da obra, o Adjudicatário deverá elaborar um Plano de Acessibilidades, a integrar no Plano de
Obra, com o objetivo de identificar todos os caminhos utilizados, tráfego previsto e medidas de
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minimização associadas, quando aplicáveis, relativamente a cada uma das atividades previstas para a
empreitada. Ao longo do decurso da Empreitada este Plano terá que ser atualizado sempre que surjam
alterações, ao inicialmente previsto. Qualquer alteração tem que ser previamente aprovada pelo Dono
de Obra.
O Plano de Acessibilidades integrará uma planta com identificação dos acessos à obra (incluindo os
acessos temporários), na qual deverão constar ainda todas as ocorrências patrimoniais identificadas (em
fase prévia à obra, no âmbito da empreitada ou referenciadas em fontes bibliográficas), que ocorram na
proximidade destes acessos. Para cada uma das ocorrências deverá ser apresentada proposta para
medidas de salvaguarda, aplicáveis em cada caso e sistematizadas em forma de quadro.
No decorrer da empreitada o Adjudicatário deve assegurar o cumprimento dos seguintes requisitos
ambientais:
AC 1:

A circulação de veículos e maquinaria pesada deverá obedecer a trajetos preferenciais,
definidos previamente no Plano de Acessibilidades, aproveitando os caminhos já existentes,
de forma a minimizar áreas intervencionadas pela obra e os recetores sensíveis, estando
restringida a circulação fora destes corredores. Os acessos existentes só poderão ser alargados
nos casos estritamente necessários e previamente autorizados pelo Dono de Obra.

AC 2:

Deverá previamente à utilização dos diferentes acessos ser apresentado ao Dono de Obra uma
memória descritiva com a caracterização do seu estado de conservação.

AC 3:

Caso seja inevitável a abertura de novos acessos, o traçado deve adaptar-se ao terreno natural,
evitando o rasgo de taludes pronunciados e com inclinações acentuadas. A remoção do coberto
vegetal deve ser reduzida ao mínimo indispensável. Os trilhos devem ser assinalados, devendo
ser proibida a circulação fora dessas áreas.
No diz respeito ao património cultural, caso haja necessidade de abertura de novos acessos,
devem ser garantidas as condições necessárias à não afetação de elementos patrimoniais (vd.
II.8 Acompanhamento e Salvaguarda do Património Arqueológico).
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AC 4:

Durante a construção/beneficiação de acessos à obra, e sempre que se registem operações de
movimentação de solos, deve garantir-se o seu acompanhamento arqueológico (vd. II.8
Acompanhamento e Salvaguarda do Património Arqueológico). Caso se revele necessária a
implementação de medidas de salvaguarda ou minimização sobre afetações decorrentes deste
tipo de trabalhos, não poderão ser imputados ao Dono da Obra quaisquer encargos adicionais.

AC 5:

Os acessos temporários em áreas de montado terão que ser feitos pelos caminhos florestais já
existentes, não sendo permitido o abate e/ou mutilação de sobreiros e/ou azinheiras.

AC 6:

Será imperativo o cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública,
cumprindo o disposto no Regulamento de Sinalização Temporária de Obras e Obstáculos na
Via Pública e tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na normal
atividade das populações.

AC 7:

Avisar com antecedência as autarquias, juntas de freguesia e a população interessada, das
eventuais alterações na circulação rodoviária, nomeadamente, aquando do atravessamento de
vias de comunicação.

AC 8:

Facultar alternativas válidas ao maior número possível de atravessamentos condicionados por
motivos de obra.

AC 9:

Durante a fase de construção, deverão ser garantidas as normais condições de acessibilidade
à população local, nomeadamente ao nível de limpeza, desobstrução das vias e manutenção
adequada dos acessos.

AC 10:

Sempre que houver necessidade de interromper os acessos às propriedades os proprietários
terão de ser previamente informados e ser assegurada a criação de acessos alternativos. Os
acessos a criar deverão ser acordados com os proprietários garantindo, no mínimo, os atuais
níveis de acessibilidade. Estas interrupções deverão limitar-se ao mínimo período de tempo
possível.

AC 11:

Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, os respetivos planos de
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alteração terão de ser submetidos à aprovação do Dono da Obra, previamente ao pedido de
autorização à entidade competente.
AC 12:

Para minimizar os impactes decorrentes do trânsito dos veículos pesados afetos à obra,
deverão ser estudados os itinerários que provoquem a menor perturbação possível.

AC 13:

Não é permitido o atravessamento dos núcleos urbanos pelos veículos pesados afetos à obra.
Na eventualidade de não existirem acessos alternativos, as viaturas pesadas, com cargas
devidamente cobertas, poderão passar pelas localidades, sendo que esse trajeto, previamente
aprovado pelo Dono da Obra, deve ser o mais curto e efetuado à menor velocidade possível.
Esta alteração tem que obrigatoriamente ser reportada no plano de acessibilidades.

AC 14:

O atravessamento de máquinas em leito de cheia deve, preferencialmente, ser efetuado através
de estruturas já existentes para o efeito, de forma a afetar o mínimo possível a vegetação
ripícola e o próprio leito de cheia. Caso se preveja intercetar linhas de água, para
estabelecimento de acessos à obra, têm as mesmas de ser estabelecidas por passagem
hidráulica, ainda que a afetação ocorra por um curto período.

Na fase final da obra, para além das medidas de minimização previstas para recuperação das áreas
afetadas pela Empreitada (ver ponto II.10. Recuperação de Áreas Afetadas pela Empreitada e respetivo
anexo), o Adjudicatário deve ainda ter em atenção os seguintes requisitos:
AC 15:

As vias de comunicação (incluindo caminhos agrícolas e florestais), danificadas em virtude do
desgaste induzido pela circulação de viaturas afetas à Empreitada, deverão ser reabilitadas
logo após a fase de construção e com a maior brevidade possível.

AC 16:

No caso dos caminhos que não puderem ser restabelecidos, deverá estar assinalada a sua
interrupção, bem como indicado o acesso alternativo.
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II.7. Controlo de poluição atmosférica e sonora
De forma a minimizar as emissões atmosféricas, em particular as emissões difusas de partículas,
resultantes das diferentes atividades, deverão ser considerados os seguintes aspetos:
PA 1:

Deverão ser humedecidas as vias não pavimentadas e todas as áreas passíveis de gerarem
emissões difusas de partículas, sempre que necessário e especialmente em dias secos e
ventosos, bem como reduzir a velocidade dos veículos neste tipo de vias. Este requisito poderá
não ser cumprido, na sua totalidade ou parcialmente, caso se verifiquem situações excecionais
de carência de água, como por exemplo em anos de seca. Nessas situações, os
condicionalismos a este tipo de operações deverão ser comunicados e justificados ao Dono da
Obra que poderá autorizar procedimentos excecionais.

PA 2:

Deverão ser tomados cuidados acrescidos na cobertura de materiais suscetíveis de serem
arrastados pelo vento, como por exemplo o acondicionamento apropriado dos depósitos de
excedentes de construção. Nas zonas perto de habitações deverão ser instalados “tapumes”
de proteção.

PA 3:

Deverão ser cobertas adequadamente as caixas de carga de camiões de transporte de
substâncias pulverulentas, de modo a minimizar a emissão de poeiras ou queda de materiais,
de acordo com a legislação em vigor.

PA 4:

Deverá ser efetuada uma manutenção dos veículos e equipamentos utilizados, de forma a
prevenir o aumento da emissão de poluentes atmosféricos. Todos os veículos terão de estar
homologados e com marcação CE.

De modo a minimizar a poluição sonora, resultante das diferentes atividades relacionadas com a
execução da obra deverão ser considerados os seguintes aspetos:
PS 1:

Nos locais onde se registem recetores sensíveis (habitações) a realização de trabalhos e
operações ruidosas deverá ser limitada ao período do dia compreendido entre as 8h às 20h,
evitando a sua realização em horário diferente e durante os fins-de-semana e feriados. Caso
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contrário deverá ser solicitada uma licença especial de ruído conforme o legalmente
estabelecido.
PS 2:

O tráfego rodoviário afeto à obra não pode transitar pelo interior das localidades. Em caso de
não existência de alternativas o trânsito terá que ser espaçado no tempo e sempre efetuado
durante o período das 8h às 20h, de modo a respeitar a legislação em vigor.

PS 3:

Os equipamentos e maquinaria utilizados deverão respeitar as normas e especificações
técnicas estabelecidas, em termos de níveis de emissão sonora, devendo ainda ser efetuada
uma manutenção periódica dos mesmos de forma a garantir estes requisitos. Deverá também
optar-se pelos métodos construtivos que originem o menor ruído possível.

PS 4:

Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios e instalação de
sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos
mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento
Geral do Ruído.

II.8. Acompanhamento e Salvaguarda do Património Arqueológico
O adjudicatário deverá possuir uma equipa que garanta o Acompanhamento e Salvaguarda do
Património Histórico-Cultural.
Esta equipa deverá integrar um responsável (Arqueólogo-Coordenador) com formação na área da
Arqueologia e experiência prévia no desempenho de funções de direção de trabalhos de
acompanhamento arqueológico. O Arqueólogo-Coordenador deverá obter, previamente ao início da
empreitada, a necessária autorização para a realização de trabalhos arqueológicos por parte da Direção
Geral do Património Cultural (DGPC) de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 164/2014, de 04 de
novembro. O pedido de autorização para a realização de trabalhos arqueológicos (PATA) e respetivos
documentos anexos, necessários para a obtenção da referida autorização, deverá ser remetido ao Dono
da Obra, até cinco dias após assinatura do contrato para realização da Empreitada. Após aprovação pelo

Edição n.º 1, Agosto 2017
Pág. I-28

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

- Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e Bloco de Rega da Messejana Anexo I – Requisitos Ambientais

Dono da Obra o mesmo deverá ser submetido no Portal do Arqueólogo da DGPC, incluindo a senha
pública da EDIA para seu conhecimento.
A equipa de arqueologia deverá ser dimensionada tendo presentes a natureza, extensão e duração da
empreitada, o plano de trabalhos apresentado pelo Adjudicatário e o adequado cumprimento dos
requisitos considerados indispensáveis, adiante discriminados.
A equipa de acompanhamento arqueológico deverá estar em estreita articulação com as equipas de
produção do Adjudicatário e dotada dos meios logísticos adequados (mobilidade e comunicação) ao
correto desempenho das suas funções.
De salientar que a equipa deverá contar com arqueólogos com experiência em contextos de Pré-História
Antiga.
A equipa de acompanhamento tem como principal objetivo (entre outros) o acompanhamento de todas
as ações que de alguma forma possam causar impactes ao nível do Património Histórico-Cultural,
precavendo a ocorrência de afetações desnecessárias do mesmo.
As eventuais afetações que se venham a verificar sobre vestígios patrimoniais, devido ao não
cumprimento dos requisitos constantes do presente documento, serão da exclusiva responsabilidade do
Adjudicatário, cabendo-lhe suportar a totalidade dos trabalhos de minimização de impactes (escavações
arqueológicas, levantamentos topográficos, registos gráficos, etc.) que venham a ser eventualmente
necessários, por determinação da Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRC-A) e do Dono da Obra,
bem como todos os constrangimentos que os mesmos possam originar para a Empreitada.
O acompanhamento arqueológico deverá processar-se de acordo com os requisitos que seguidamente
se expõem:
Pat. 1:

Tal como já referido no item PT 2 (vd. ponto II.1. Programa e/ou Plano de Trabalhos) o
adjudicatário deve adequar corretamente o seu plano de trabalhos, de forma a não interferir
diretamente com as intervenções arqueológicas da responsabilidade direta do Dono da Obra.

Pat. 2:

Antes do início da obra deve ser realizada a prospeção arqueológica sistemática das áreas
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funcionais da mesma, nomeadamente estaleiro, cuja localização, de acordo com os resultados
obtidos, poderá vir ainda a ser condicionada.
A seleção dos traçados e das áreas a utilizar no decorrer da empreitada carecem de aprovação
do Dono da Obra e estarão condicionadas à não afetação de elementos patrimoniais
conhecidos ou identificados no decorrer destes trabalhos de prospeção.
Pat. 3:

Deverá realizar-se prospeção sistemática antes e após a ação de desmatação, de modo a
colmatar eventuais lacunas de conhecimento, nos casos em que a visibilidade do solo seja
reduzida, devido à vegetação existente, e também nas áreas que na fase de elaboração do EIA
apresentaram visibilidade condicionada.

Pat. 4:

Antes de iniciar uma nova frente de trabalhos o adjudicatário terá que apresentar um Pedido
de Autorização de Escavação (PAE), que será submetido à fiscalização com uma antecedência
de 48 horas antes do início dos mesmos.
O início de qualquer atividade está dependente da validação deste documento, no qual o
coordenador da equipa de acompanhamento arqueológico deverá registar as observações
resultantes da prospeção prévia.

Pat. 5:

Após a aprovação pelo Dono da Obra do Plano de Acessibilidades, deverá realizar-se uma
avaliação dos sítios que deverão ser alvo de sinalização, a qual deverá ser implantada nos
limites dos caminhos a utilizar podendo no entanto ser dispensada nos casos em que as
parcelas estejam devidamente delimitadas com vedação.

Pat. 6:

Durante a fase de obra, as ocorrências que se preveja serem intercetadas pelas infraestruturas
de Projeto, ou que se localizem na faixa de indemnização/ expropriação, deverão ser vedadas
e sinalizadas. Procura-se, assim, evitar que as mesmas sejam afetadas além do estritamente
necessário à implementação das infraestruturas.
De igual modo, no caso das ocorrências que se localizam nas imediações das infraestruturas
ou outros elementos da obra (até 25 metros) deverá ser colocada sinalização, mas apenas nos
limites dos corredores das áreas expropriadas/ indemnizadas de modo a não interferir com
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propriedade privada.
A aplicação desta medida deverá ser extensível a todos os elementos patrimoniais
mencionados no Quadro III.1 (vd. Anexo III), assim como, aqueles que sejam identificados no
decurso da empreitada.
Pat. 7:

No intuito de diferenciar as sinalizações patrimoniais das restantes aplicadas em obra, o
adjudicatário deverá utilizar um tipo de sinalização específica, correspondendo esta a rede de
cor azul. Salvo casos excecionais a avaliar pelo Dono da Obra, está proibida a utilização de fitas
sinalizadoras em substituição da rede.

Pat. 8:

Todas as áreas sinalizadas e/ou delimitadas ficam interditas a qualquer ação promovida pela
obra, o que inclui a circulação de veículos ou outros equipamentos e a deposição temporária
ou definitiva de terras, só sendo permitido o acesso dos meios necessários à execução dos
trabalhos previstos para o local imediatamente antes do início dos mesmos, tendo de ser
devidamente seguidos por um dos elementos da equipa do acompanhamento. Caso a área
vedada coincida com um corredor necessário à circulação de equipamento, essa situação será
avaliada caso a caso, devendo o adjudicatário submeter ao Dono da Obra um plano de
salvaguarda alternativo que será avaliado e devidamente reencaminhado pela entidade
adjudicante à DRC-A. Este procedimento não dispensa a manutenção de sinalização no local.

Pat. 9:

Todas a sinalizações patrimoniais deverão ser mantidas em bom estado de conservação. O
adjudicatário é responsável pela remoção das sinalizações no final da empreitada.

Pat. 10: Para além da sinalização, todas as ocorrências patrimoniais deverão ser alvo de registo
fotográfico e de acompanhamento arqueológico (vd. Quadro III.1, Anexo III).
Pat. 11: Deve ser dada especial atenção às áreas onde se registam vestígios arqueológicos. Os
trabalhos da empreitada que coincidam com áreas de dispersão de materiais arqueológicos
devem restringir-se apenas ao corredor mínimo necessário para implantação da infraestrutura,
devendo esta ação ser acompanhada de forma presencial e permanente por um dos elementos
da equipa de arqueologia do adjudicatário, em toda a área de dispersão de materiais.
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Pat. 12: No acompanhamento arqueológico de outras empreitadas do Empreendimento de Fins
Múltiplos de Alqueva têm sido identificados arqueossítios constituídos por estruturas em
negativo (realidades escavadas no substrato rochoso) que não são reconhecíveis através de
vestígios de superfície. Como tal, a equipa de acompanhamento arqueológico deverá realizar
uma observação atenta durante a fase de mobilização de solos, em especial nas áreas onde o
substrato geológico seja constituído por caliços, devendo pois a equipa do Adjudicatário ter
acesso visual facilitado à camada de transição entre o solo vegetal e substrato estratigráfico
situado imediatamente abaixo (inorgânico).
Pat. 13: Sempre que sejam identificadas novas ocorrências patrimoniais em fase de obra, o
adjudicatário deverá proceder de imediato à decapagem mais cuidada da continuidade das
áreas a afetar pela obra, incluindo eventuais acessórios de projeto previstos implementar nas
imediações destes achados, o que, estando em presença de uma zona com potencial
arqueológico, permite avaliar e intervir de uma só vez a totalidade da ocorrência patrimonial.
A equipa de arqueologia do empreiteiro deverá proceder, no local, a uma limpeza que permita
ao Dono da Obra e ao Técnico da DRC-A um correto diagnóstico das características da nova
ocorrência e a quantificação das respetivas áreas dos eventuais trabalhos de minimização
necessários.
Pat. 14: Apenas será considerada responsabilidade do Dono da Obra a execução das seguintes
medidas de minimização:


As que se verificar necessário implementar em ocorrências patrimoniais identificadas pela
equipa de acompanhamento arqueológico, no âmbito da execução dos trabalhos de
prospeção, efetuados previamente ao início dos trabalhos de movimentação de terras, e
que se encontrem localizadas em área a afetar pela execução das infraestruturas de
projeto;



As decorrentes da afetação de vestígios patrimoniais não detetáveis através de prospeção
de superfície e que ocorram na medida do estritamente inevitável. Considera-se
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“estritamente inevitável” uma afetação que ocorre somente na área mínima necessária à
implantação das infraestruturas de projeto.


Sempre que se verifiquem afetações que excedam uma extensão superior à necessária
para a deteção dos vestígios patrimoniais, elas serão consideradas desnecessárias.

Pat. 15: Serão encargo do Adjudicatário os trabalhos de minimização de impactes que resultem da
afetação não justificável de vestígios arqueológicos. Nesta situação enquadram-se afetações
que tenham decorrido sem acompanhamento arqueológico, afetações que ultrapassem o
“estritamente inevitável”, conforme descrito na Pat. 14, afetações que resultem de violação de
áreas sinalizadas.
Pat. 16: A implementação de eventuais medidas de minimização que decorram de afetações sobre
elementos patrimoniais, no âmbito do desenvolvimento de trabalhos associados à
beneficiação de caminhos não integrados no Projeto de Execução, é da inteira
responsabilidade do adjudicatário.
Pat. 17: Caso surjam ocorrências do domínio do Património Etnográfico durante os trabalhos de
implementação das infraestruturas do Projeto, será da exclusiva responsabilidade do
Adjudicatário a execução da respetiva medida de minimização que consistirá em:


Registo gráfico pormenorizado;



Registo fotográfico;



Levantamento topográfico e georreferenciação;



Memória descritiva;



Desmonte cuidado das estruturas e recuperação de elementos julgados pertinentes.

Quando se trate de estruturas etnográficas em negativo (valados ou drenos) ou manchas
indefinidas, o seu registo será da responsabilidade da equipa de acompanhamento
arqueológico.
As ocorrências identificadas em prospeção que não venham a sofrer impactes pelo Projeto
apenas requerem a elaboração de registo fotográfico, memória descritiva e georreferenciação.
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Pat. 18: Os procedimentos descritos na medida Pat. 17 poderão, segundo indicação do técnico da DRCA, ser aplicáveis a determinadas ocorrências de carácter arqueológico. Nestes casos, também
a aplicação desta medida de minimização será responsabilidade do Adjudicatário.
Pat. 19: Os registos efetuados no decorrer da realização destas medidas de minimização, para além de
constarem nos relatórios de progresso e relatório final de acompanhamento arqueológico,
deverão ser remetidos, até ao final da empreitada, à equipa responsável pelas minimizações
arqueológicas a cargo do Dono da Obra.
Pat. 20: Na eventualidade de ser necessário o recurso a manchas de empréstimo e/ou locais de
depósito de terras deve ser realizada uma prévia prospeção sistemática e avaliação de impacte
arqueológico que, de acordo com os resultados obtidos, garantam a não existência de
afetações desnecessárias ao Património.
Pat. 21: Em complemento da prospeção sistemática por amostragem de 25% da área a ser convertida
em regadio, realizada no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental, deve ser efetuada prospeção
seletiva dos restantes 75%.
Pat. 22: A equipa de acompanhamento terá de, no decorrer da obra, apresentar relatórios de progresso
trimestrais e um relatório final após a conclusão da empreitada. Terão de ser entregues à EDIA
dois exemplares em papel e digital, que posteriormente reencaminhar um exemplar à DRC-A.
Salienta-se que apenas no relatório final existe a obrigatoriedade da impressão em papel de
qualidade fotográfica no exemplar a remeter pela EDIA à DRC-A.

II.9. Ações de Formação e Sensibilização
No Plano de Obra, o Adjudicatário terá de definir e programar ações de formação e sensibilização para
todos os intervenientes na Empreitada.
Durante a fase de construção:
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FS 1:

Terão de ser realizadas campanhas de formação e sensibilização ambiental, destinadas a
todos os intervenientes na Empreitada, a primeira das quais será ministrada no início da obra,
para todos os intervenientes da mesma, sendo da responsabilidade do Diretor de Obra o seu
início e conclusão. Estas ações têm como principal objetivo o alertar para os impactes
ambientais associados às diferentes atividades e quais as boas práticas de gestão ambiental
a implementar em obra e nos estaleiros. Deverá ser dado especial destaque aos cuidados a ter
na gestão dos resíduos e efluentes, à salvaguarda do património arqueológico e à importância
do ecossistema, salientando o valor ecológico de alguns taxa da fauna e flora autóctones que
ocorrem na área de implantação das infraestruturas (proteção dos habitats e espécies animais
silvestres).

FS 2:

Todas as ações de formação têm que ter registo de presenças, devendo os mesmos ser anexos
aos relatórios periódicos.

II.10.

Recuperação de Áreas Afetadas pela Empreitada

A recuperação das áreas afetadas pela empreitada, e o desenvolvimento dos respetivos planos
associados, obedece a um conjunto de premissas que se apresentam em anexo (Linhas orientadoras
para a recuperação de áreas afetadas pela empreitada), cujo cumprimento, por parte do Adjudicatário,
tem como objetivo o garante da recuperação ambiental dessas mesmas áreas.
Assim, o Adjudicatário deverá elaborar, durante a fase de obra, um Plano de Desativação dos Estaleiros
e um do Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas pela Empreitada, com apresentação gráfica
das soluções-tipo (e, sempre que necessário, soluções particulares) a adotar, de acordo com as
especificações apresentadas em anexo e os requisitos do presente capítulo. Estes Planos deverão ser
sujeitos à aprovação do Dono da Obra sendo a sua implementação incumbência do Adjudicatário.
As medidas ora destacadas devem também ser aplicadas para salvaguardar a recuperação de áreas que
resultem de trabalhos ou afetações não previstos.
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RAO 1:

De forma a permitir a recuperação das áreas afetadas pela empreitada e a sua regeneração
natural, as ações a desenvolver deverão desde logo prever:

RAO 2:



Reposição do perfil natural da superfície do terreno;



Aplicação de terra vegetal, com utilização preferencial dos solos previamente decapados.

Deverão ser realizadas hidrossementeiras quando aplicável e/ou requerido. Todas as
sementes de leguminosas a utilizar deverão ser inoculadas com bactérias do género

Rhizobium.
RAO 3:

Na eventual afetação de linhas de água e da vegetação ripícola associada, para além da
recuperação da topografia original do leito e das margens dever-se-á garantir a reposição dos
maciços arbustivos assim como do número de exemplares arbóreos abatidos.
As árvores e arbustos a plantar deverão ser exemplares novos, sãos, com pelo menos dois anos
de viveiro, bem conformados, com plumagem e flecha intacta, raízes bem desenvolvidas e em
bom estado sanitário, devendo ser fornecidas em torrão. Deverão ser asseguradas as seguintes
dimensões mínimas:


Árvores de folha caduca – <1,0m;



Arbustos de folha caduca – 0,6 a 1,0m.

No que diz respeito aos materiais utilizados para garantir o bom desenvolvimento das espécies,
o Adjudicatário poderá utilizar uma gama diversificada de produtos, desde que apresentados
e aceites pelo Dono da Obra. São aceites estabilizadores de sementes do tipo Biostab ou
equivalente e, como protetores, arejadores de solo do tipo Biomulch, constituído por fibras
longas 100% vegetais, fisiologicamente inertes e não tóxicas, com 98% de matéria orgânica e
600% de capacidade de retenção de água. Como corretivos orgânicos industriais poder-se-á
recorrer a Ferthumus ou Turfa neutralizada (doseamento mínimo de 40% de matéria orgânica).
Para o correto desenvolvimento dos trabalhos, o Adjudicatário deve cumprir ainda os seguintes
pressupostos:

Edição n.º 1, Agosto 2017
Pág. I-36

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

- Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e Bloco de Rega da Messejana Anexo I – Requisitos Ambientais



comprometer-se a fornecer todos os materiais, adubos e sementes em boas condições e
a assegurar o desenvolvimento dos trabalhos segundo as condições apresentadas (o Dono
da Obra reserva-se o direito de exigir a substituição, a custas do empreiteiro, de todos os
materiais, adubos e sementes que se verifique não satisfazerem as condições exigidas);



assegurar, em número e qualificação, a presença na obra do pessoal necessário à boa
execução dos trabalhos, bem como de elemento capaz de fornecer os esclarecimentos
necessários sobre os mesmos;



RAO 4:

consultar o Dono da Obra em todos os casos omissos ou duvidosos.

A reconstituição do coberto vegetal das zonas intervencionadas deverá efetuar-se logo que
tecnicamente viável, nomeadamente quando se trate de zonas de talude. Na eventualidade de
afetação/derrube inadvertido de espécies arbóreas, terá o Adjudicatário que repor em igual
número os exemplares abatidos.

RAO 5:

Encontra-se interdito o uso de espécies vegetais alóctones para as quais tenha sido observado
comportamento invasor em território nacional.

RAO 6:

Deverá ser efetuada a integração paisagística das infraestruturas construídas que
permaneçam na fase de exploração, de acordo com o estipulado no Projeto de Execução
(Volumes 02 e 03 do PE).

RAO 7:

Na fase de encerramento da empreitada a limpeza da área de obra deve ser efetuada de forma
a remover todos os resíduos, incluindo os resíduos inertes gerados durante a fase de
construção, devendo ser promovida a reposição das condições naturais.

RAO 8:

O Adjudicatário, de acordo com o estipulado pelo Dono da Obra, procederá à ripagem e
gradagem dos solos de todas as áreas temporariamente afetadas pela empreitada.

RAO 9:

Terá se ser aplicada uma camada de terra viva com espessura e qualidade idênticas à préexistente por forma a garantir a reposição das condições iniciais. Para tal, deve recorrer-se a
solos provenientes das áreas decapadas. Esta camada não poderá ser inferior a 0,15m.
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RAO 10: Deverá ser garantida a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem
que possam ter sido afetados pelas atividades relacionadas com a empreitada.

II.11.

Requisitos de Carácter Geral

Os requisitos de carácter geral são requisitos ambientais transversais a todas as atividades
desenvolvidas na Empreitada.
Durante a obra o Adjudicatário deve assegurar a implementação dos seguintes requisitos:
CG 1:

Proceder à limpeza da via pública sempre que forem vertidos materiais de construção ou
residuais da obra, bem como lamas provenientes dos rodados dos meios utilizados.

CG 2:

Atender a eventuais queixas dos moradores locais, de modo a tentar resolver, com a maior
brevidade possível, situações de incomodidade relacionadas com a obra.

CG 3:

Comunicar às populações afetadas e interessadas, previamente ao início da obra, os objetivos
e áreas de intervenção, bem como todas as alterações e prazos previstos para os caminhos e
estradas nos quais a circulação surja afetada pelas obras, garantindo a sinalização de todas
as restrições de tráfego.

CG 4:

No eventual uso de explosivos, deverá ser garantida comunicação prévia para aviso da
população.

CG 5:

Durante o decorrer da construção das infraestruturas deverá obedecer-se a toda a legislação
em vigor em matéria de ordenamento, salvaguardando-se as servidões e restrições de utilidade
pública na área de influência da empreitada, destacando-se a este nível as servidões
associadas à rede rodoviária principal e aos restantes caminhos que venham a ser utilizados
durante a fase de obra, à rede ferroviária e ao Domínio Público Hídrico.

CG 6:

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou
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serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da
empreitada.
CG 7:

De forma a prevenir eventuais incêndios com origem nos trabalhos relacionados com a
execução da obra, deverão ser cumpridas as diretrizes definidas no âmbito do Sistema
Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro).
Durante o período crítico, nos trabalhos e outras atividades que decorram em todos os espaços
rurais e com eles relacionados, é obrigatório:
Que as máquinas e equipamentos de combustão interna e externa a utilizar, incluindo veículos
de transporte pesados, sejam dotados de dispositivos de retenção de faíscas ou faúlhas e de
dispositivos tapa-chamas nos tubos de escape ou chaminés;
Que as máquinas e equipamentos de combustão interna e externa a utilizar, incluindo veículos
de transporte pesados, estejam equipados com um ou dois extintores de 6 kg de acordo com a
sua massa máxima, consoante esta seja inferior ou superior a 10 000 kg.

CG 8:

Deverá ser presente ao Dono da Obra o registo quantitativo do consumo energético ao longo da
empreitada, a integrar nos relatórios mensais de ambiente.
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Neste anexo discriminam-se algumas medidas de minimização que, não estando incluídas nos requisitos
ambientais anteriormente referidos, são de implementação obrigatória durante a fase de obra e da
responsabilidade do Adjudicatário.

•

Geologia
o As escavações das valas, necessárias para instalação das condutas, deverão ser
acompanhadas de escoramentos de modo a evitar a deformação das formações e o risco de
acidentes. Quando executadas no período de águas altas, devem ser curtos os troços de vala a
executar. As inclinações dos taludes deverão respeitar o recomendado no Projeto.

•

Recursos Hídricos
o No decurso dos trabalhos deverá ser dada especial atenção à eventual existência de poços e
furos na área envolvente, evitando-se qualquer tipo de interferência, nomeadamente aquelas
que ponham em causa a integridade do recurso água.
o As captações de água subterrânea que fiquem inoperacionais, devido à implementação das
novas origens de água, devem ser devidamente seladas, de modo a não poderem vir a constituir
um potencial foco de contaminação.
o Deverá ser implementado um plano de recuperação da vegetação das galerias ripícolas nas
áreas em que estas confinam com perímetros a regar. Estas ações permitirão por um lado
potenciar o restabelecimento de habitats ribeirinhos, que no passado terão ocorrido nestes
cursos de água (salgueirais, freixiais e choupais) e por outro criar uma zona tampão, que permite
filtrar os nutrientes provenientes das águas de escorrência da rega.
o Deverá ser implementada a medida compensatória relativa às Intervenções de Reabilitação na
ribeira da Ferraria, conforme detalhada no Anexo 9 do Volume 3 do EIA.
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•

Paisagem
o As sementes e propágulos a utilizar nas ações de recuperação biofísica e integração paisagística
deverão ser autóctones, de origem local ou regional, devidamente certificados e em boas
condições fitossanitárias.

•

Património
o Deverão ser realizadas ações de formação, de forma periódica, de modo a que os intervenientes
na empreitada possam tomar conhecimento dos valores patrimoniais situados nas áreas
sinalizadas, bem como dos procedimentos que deverão ser cumpridos durante o decurso dos
trabalhos.

•

Ecologia
o Deverá ser implementada a medida compensatória relativa à Compensação de Quercíneas,
conforme detalhada no Anexo 9 do Volume 3 do EIA.
o Deverá ser implementada a medida compensatória relativa à Instalação de Abrigos para
Avifauna, conforme detalhada no Anexo 9 do Volume 3 do EIA.
o Deverá ser garantido o acompanhamento semanal da obra por parte de uma equipa de biologia,
no sentido de compatibilizar as necessidades logísticas da Empreitada com as medidas de
minimização de impactes aplicáveis à proteção das espécies mais importantes. O
acompanhamento deverá ter início em fevereiro e estender-se até ao final de julho (conforme
item PT 2 do Anexo I), de modo a permitir a delimitação das áreas onde não devem ocorrer
perturbações e as áreas onde os trabalhos da Empreitada podem progredir. Sem prejuízo de
outras, deverá dar-se especial atenção às espécies com estatuto de ameaça, nomeadamente as
identificadas no EIA.
o As atividades de decapagem, desmatação e escavação deverão ser precedidas de um
reconhecimento prévio às áreas a intervencionar com o objetivo de atualizar e delimitar as áreas
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nas quais deverão ser condicionadas estas atividades, procurando que não iniciem nas épocas
críticas de reprodução das espécies.
o Deverá ser promovida uma ação de sensibilização junto aos trabalhadores para a não colheita
ou danificação de espécimes vegetais e abordar a temática do valor ecológico da flora, da
vegetação e dos habitats, especialmente em relação aos habitats naturais em presença: 6310
“Montado de Quercus spp. de folha perene”.
o Deverá ser promovida uma ação de sensibilização junto aos trabalhadores para o respeito pelos
animais silvestres presentes na área, com o objetivo de minimizar a perturbação e os danos
sobre estes.
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No Quadro III.1 apresentam-se os sítios arqueológicos que, para além do registo fotográfico, sinalização
e acompanhamento, serão alvo de medidas específicas, sendo a sua implementação da
responsabilidade do Adjudicatário.
Todas as ocorrências patrimoniais constantes no Quadro III.1, ou outras que venham a ser identificadas
durante a fase de obra, deverão ser alvo de registo fotográfico, sinalização e acompanhamento
arqueológico. Estas tarefas são da responsabilidade da equipa de acompanhamento arqueológico do
Adjudicatário.
No Quadro III.2 apresenta-se uma listagem de todos os elementos patrimoniais referenciados no Estudo
de Impacte Ambiental (EIA). Estes elementos encontram-se cartografados na Carta de Ocorrências
Patrimoniais apresentada no Desenho 40394-EA-0200-DE-025.
Apresenta-se também a Carta de Ocorrências Patrimoniais com implantação em ortofotomapas às
escala 1:5000 (Desenho 40394-EA-0301-DE-001).

QUADRO III.1 – OCORRÊNCIAS PATRIMONIAIS ALVO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO ESPECÍ FICAS
N.º

Sítio

1

Barranco da
Barradinha

Infraestrutura

CE

Medidas de Minimização
Escavação mecânica de sondagens arqueológicas de
diagnóstico.
Sinalização/ Vedação

3/CNS
8500

Chamusca 2

4

Ribeira dos
Olivais 1

7

Ribeira dos
Olivais 3

CE

Escavação mecânica de sondagens arqueológicas de
diagnóstico.
Sinalização/ Vedação

BR

C3

Sinalização
Escavação mecânica de sondagens arqueológicas de
diagnóstico.
Sinalização/ Vedação

8

Ribeira dos
Olivais 5

BR

Sinalização/ Vedação
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N.º

Sítio

12

Aguentina do
Campo

Infraestrutura

Medidas de Minimização
Escavação mecânica de sondagens arqueológicas de
diagnóstico.

C4

Sinalização/ Vedação
15

Monte Branco 1

BR

21

Funcheirinha

BR

31

Horta do Félix 2

C8

Sinalização;
Conservação in situ
Sinalização;
Conservação in situ
Registo gráfico; registo fotográfico; elaboração de memória
descritiva
Sinalização/ Vedação

36

Cerca Grande

Escavação mecânica de sondagens arqueológicas de
diagnóstico.

CA

Sinalização/ Vedação
40

Cabreiras Velhas
2

Sinalização;
Conservação in situ

BR

Medidas da responsabilidade do Adjudicatário
Medidas da responsabilidade do Dono da Obra

QUADRO III.2 – CARACTERIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DE INTERESSE PATRIMONIAL REFERENCIADOS NO EIA
N.º

Designação

Concelho

Freguesia

M

P

1

Barranco da Barradinha

Aljustrel

Messejana

-9924

-197308

2

Monte da Barradinha

Aljustrel

Messejana

-10016

-198470

3A

Chamusca 2 (núcleo A)

Aljustrel

Messejana

-10079

-200541

3B

Chamusca 2 (núcleo B)

Aljustrel

Messejana

-9974

-201091

3C

Chamusca 2 (núcleo C)

Aljustrel

Messejana

-9873

-201210

3D

Chamusca 2 (núcleo D)

Aljustrel

Messejana

-10020

-201347

4

Ribeira dos Olivais 1

Aljustrel

Messejana

-11350

-202006

5

Cabeço do Nicolau

Aljustrel

Messejana

-10639

-203004

6

Ribeira dos Olivais 2

Aljustrel

Messejana

-11381

-202673
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N.º

Designação

Concelho

Freguesia

M

P

7

Ribeira dos Olivais 3

Aljustrel

Messejana

-11439

-202773

8

Ribeira dos Olivais 5

Aljustrel

Messejana

-11209

-203306

9

Ribeira dos Olivais 6

Aljustrel

Messejana

-11081

-203412

10

Buena Madre 2

Aljustrel

Messejana

-11679

-203288

11

Buena Madre 3

Aljustrel

Messejana

-11726

-203555

12

Aguentina do Campo

Aljustrel

Messejana

-11655

-203714

13

Monte da Nobre

Aljustrel

Messejana

-13084

-204637

14

Monte do Seixo

Aljustrel

Messejana

-13493

-204987

15

Monte Branco 1

Aljustrel

Messejana

-14079

-205632

16

Monte Branco 2

Aljustrel

Messejana

-13988

-205735

17

Escola Primária da Aldeia dos
Elvas

Aljustrel

Messejana

-14331

-206485

18

Igreja da Aldeia dos Elvas

Aljustrel

Messejana

-14307

-206488

19

Gamitinha

Aljustrel

Messejana

-13680

-206987

20

Monte da Gamitinha

Aljustrel

Messejana

-13628

-207093

21

Funcheirinha

Aljustrel

Messejana

-14288

-207481

22

Duriana 1

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-16249

-207957

23

Duriana 2

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-16059

-207846

24

Picão

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-14707

-208906

25

Minas do Montinho / Minas
da Herdade do Montinho

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-13794

-208991

26

Miguéis

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-11716

-209149

27

Horta da Valadão/ Monte
Valadão / Horta do Valado

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-10868

-209571

28

Ferraria

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-15129

-209636

29

Cerro dos Enforcados

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-14999

-210349
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N.º

Designação

Concelho

Freguesia

M

P

30

Horta do Félix 1

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-14276

-211316

31

Horta do Félix 2

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-14620

-211411

32

Monte Cruz da Pedra

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-12843

-211167

33

Pedra d'Anta 2

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-11999

-210294

34

Pedra d'Anta 1

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-12026

-210413

35

Rua Engenheiro José Guerreiro
de Brito, n.º 1

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-9609

-210149

36

Cerca Grande

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-14230

-212127

37

Moinho da Cerca Grande

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-14336

-212384

38

Apeadeiro Ferroviário de
Panóias

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-14054

-213301

39

Cabreiras Velhas 1

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-13304

-214903

40

Cabreiras Velhas 2

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-13458

-214906

41

Buena Madre

Aljustrel

Messejana

-11910

-203476

42

Aguentinha do Campo

Aljustrel

Messejana

-12181

-203773

43

Monte do Serro

Aljustrel

Messejana

-15773

-206952

44

Rosmoneira

Ourique

UF de Panóias e Conceição

-10815

-208351

45

Ribeira dos Olivais 4

Aljustrel

Messejana

-11173

-202791

Deverá ser garantida a realização de prospeção arqueológica sistemática das áreas que na fase de
elaboração do EIA não foram prospetadas ou apresentaram visibilidade má ou nula.
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Seguidamente são apresentados alguns dos requisitos a atender aquando da reabilitação das áreas
afetadas pela Empreitada (e.g. zonas de estaleiro, manchas de empréstimo, áreas de depósito, etc.), e
que deverão ser considerados no respetivo Plano de Recuperação Biofísica a elaborar pelo Adjudicatário,
sem prejuízo das medidas já indicadas no ponto II.10 do Anexo I ou outras que se venham a revelar
necessárias.
O documento ora apresentado surge na sequência da necessária proposta de medidas de minimização
face às afetações, nomeadamente ao nível dos Solos e da Paisagem, decorrentes das ações
relacionadas com a execução da obra.
O principal objetivo dos trabalhos de recuperação biofísica, é o de minimizar e compensar os principais
impactes ambientais e paisagísticos decorrentes das obras. Os trabalhos de recuperação biofísica
deverão ser aplicados após conclusão das atividades de construção nas áreas que serão identificadas
como necessitadas deste tipo de intervenção. Assim, pretende-se com a implementação dos requisitos
abaixo listados promover a preservação, integração e recuperação biofísica e paisagística das áreas
afetas à construção do projeto no sentido de restabelecer, na medida do possível, a topografia e coberto
vegetal das áreas direta e indiretamente afetadas pelas obras.
No desenvolvimento do Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas pela Empreitada deverão
ser ainda atendidas as especificações do Regulamento para a Conceção, Utilização e Manutenção de
Áreas de Obra Recuperadas Paisagisticamente, o qual é parte integrante do presente anexo.
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I. INTRODUÇÃO
O presente documento pretende fornecer orientações para a Recuperação Biofísica das Áreas
Afetadas pela Empreitada do Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e
Bloco de Rega da Messejana, as quais serão tidas em consideração pelo Empreiteiro
aquando a elaboração do Plano de Recuperação Biofísica.
Estará sujeita a recuperação biofísica qualquer área cujas condições iniciais sejam alteradas
por intervenções relacionadas com o decorrer da obra, nomeadamente:
•

áreas afetadas pela instalação das infraestruturas de projeto;

•

locais de atravessamento de linhas de água, tanto as que são simplesmente
atravessadas como as que sejam temporariamente desviadas;

•

áreas de estaleiro;

•

áreas de depósito de inertes (temporários e definitivos) e áreas de empréstimo;

•

áreas perturbadas pelos caminhos provisórios de acesso à obra.

II. ORIENTAÇÕES PARA A RECUPERAÇÃO BIOFÍSICA DAS ÁREAS AFETADAS
PELA EMPREITADA

II.1. Considerações iniciais

Após a implementação das infraestruturas de projeto, prevê-se a recuperação biofísica de
todas as áreas necessárias à construção das mesmas, como sejam a área afeta à construção
das infraestruturas de projeto e sua envolvente direta (e.g. área de implantação, zonas de
depósito temporário de inertes, corredores de circulação, locais de atravessamento de linhas
de água).
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Após o término da obra prevê-se também a recuperação biofísica das áreas de estaleiros e
áreas perturbadas pelos caminhos provisórios de acesso às obras, bem como as áreas de
depósito, ou eventuais manchas de empréstimo.
Por um lado, prevê-se o restabelecimento das condições pedológicas, nomeadamente através
da descompactação dos solos, bem como a reposição do horizonte A (terra vegetal) decapado
previamente à construção. Deverá ainda ser garantida a modelação harmoniosa do terreno.
Desta forma, constituem-se como principais ações de reabilitação as seguintes:
•

descompactação dos solos das áreas de implantação e envolventes das
infraestruturas, área de estaleiros e dos acessos temporários;

•

modelação do terreno;

•

reposição do horizonte arável do solo previamente decapado.

II.2. Descompactação dos Solos

A descompactação dos solos das áreas afetadas pelas infraestruturas, estaleiros, depósito de
materiais inertes, pela execução dos caminhos provisórios de acesso à obra e demais áreas
de circulação, deverá ser orientada de modo a restabelecer a configuração do relevo e as
condições pedológicas anteriores à fase de construção. Contudo, previamente a estas
operações dever-se-á garantir o saneamento de todas estas áreas, de forma a retirar, o toutvenant (ou outros) eventualmente utilizado na pavimentação do estaleiro e dos caminhos
provisórios.
Por outro lado, para que se mantenham as condições necessárias para a instalação do
material vegetal, interessa que a modelação dos solos tenha em conta as seguintes
recomendações:
•

reposição da topografia original da área afetada;

•

boleamento do topo e da base dos taludes, suficientemente largo de forma a dar
continuidade e a simular o modelado envolvente;
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•

inclinação dos taludes não superior a 1/1,5 (V/H).

II.3. Reposição do horizonte arável do solo

Nas áreas a recuperar dever-se-á garantir o recobrimento com terra vegetal, com uma
espessura correspondente à camada original, e nunca inferior a 0,15-0,20 m, devendo a
mesma ser regularizada e ligeiramente calcada.
A terra a utilizar nesta operação deverá ser a que resultou da realização da decapagem e
armazenamento prévios da camada superior do solo das áreas afetadas no decorrer da obra.
Em caso algum poderão ser utilizadas terras de recobrimento provenientes de áreas
ocupadas por espécies exóticas invasoras.
Por outro lado, tendo em vista uma eficaz reposição dos diferentes habitats que venham a ser
afetados (estevais, prados, juncais, formações ripícolas, etc.), deverá garantir-se que as terras
decapadas numa área ocupada por um determinado tipo de habitat sejam usadas num destino
de características idênticas, para que os propágulos das espécies vegetais aí presentes
encontrem no terreno as melhores condições para uma eficaz regeneração natural, que se
pretende seja privilegiada.

II.4. Revestimento vegetal
Tal como referido no ponto anterior, pretende-se que seja privilegiada a regeneração natural,
quer por propágulos existentes nas terras de decapagem, quer por propagação a partir das
áreas envolventes, evitando-se o mais possível a introdução de espécies oriundas de outros
locais. No entanto, sempre que se prevejam maiores dificuldades na regeneração natural
(áreas mais extensas e mais declivosas) ou induzida pelo proprietário, associadas a maiores
riscos de erosão do solo, preconiza-se a aplicação de espécies herbáceas pioneiras
autóctones.
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As sementeiras destas espécies serão executadas pelo método vulgarmente conhecido por
hidrossementeira. Trata-se de um método que se torna mais eficaz, mais rápido e mais
económico que a sementeira vulgar.
Esta sementeira é executada por projeção hídrica, realizada através de um tanque misturador,
com agitação contínua, munido de uma bomba de alta pressão e caudal, que projeta sobre a
superfície a semear o fixador de solo, os corretivos orgânicos e minerais e as sementes, em
solução aquosa.

II.5. Recuperação das áreas afetadas pela implantação da Rede de Rega

Na sequência da instalação da Rede de Rega, que implica a abertura de valas, onde as
condutas serão assentes, devem implementar-se ações de recuperação biofísica, de modo a
minimizar os impactes desta ação construtiva, nomeadamente:
•

Decapagem prévia das áreas a intervencionar;

•

Reposição do perfil natural da superfície do terreno, após o fecho das valas;

•

Aplicação da terra vegetal previamente decapada no início dos trabalhos.

II.6. Recuperação das áreas afetadas pela Rede Viária

Na sequência da instalação da Rede Viária devem implementar-se ações de recuperação
biofísica, de modo a minimizar os impactes desta ação construtiva, nomeadamente:
•

Decapagem prévia das áreas a intervencionar;

•

Aplicação da terra vegetal nos taludes o mais rápido possível, no sentido de promover
a sua preferencial estabilização através da instalação de vegetação espontânea por
regeneração natural.
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II.7. Recuperação de locais de atravessamento de linhas de água

Os locais atravessados deverão ser recuperados logo após a execução dos trabalhos através
das seguintes ações:
•

Recuperação da topografia original do leito, taludes e margens das linhas de água;

•

Em caso de afetação de formações vegetais ribeirinhas, proceder à plantação de
espécies botânicas autóctones e típicas das galerias ripícolas da região (as soluções
apresentadas devem ter em conta as espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas já
presentes na galeria ripícola afetada, e devem variar de acordo com o estado de
conservação, densidade e diversidade). A reposição de exemplares arbóreos e
arbustivos nas zonas afetadas deverá ser em igual número.

•

No caso de linhas de água onde a vegetação presente é apenas herbácea, deve
proceder-se à reposição da camada vegetal previamente decapada no local.

A reposição do coberto vegetal deverá ser garantida no menor curto espaço de tempo após a
intervenção.
A recuperação dos troços de linhas de águas intervencionados, onde se verifique a
necessidade de estabilização de margens e taludes, deve privilegiar soluções de engenharia
natural associadas à plantação de espécies características da galeria ripícola local e em
respeito pelas formações vegetais afetadas.

II.8. Sementeiras propostas
Caso se justifique e com a concordância dos proprietários dos terrenos, poderão ser
realizadas hidrossementeiras, considerando as espécies, densidades e percentagens
apresentadas no Quadro II.1.
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As referidas hidrossementeiras poderão, caso tal se justifique (ou seja, se após reposição com
terra vegetal não ocorrer o revestimento dessas áreas com a vegetação autóctone), ser
aplicadas nas seguintes áreas:

•

Estaleiros, áreas de depósito de inertes, áreas de empréstimo e taludes caminhos –
Mistura A + Mistura B.

•

Taludes de linhas de água – Mistura A.

Quadro II.1 - Espécies, densidade e percentagem previstas para as misturas a semear.
Mistura A
Sementeira herbácea (25g/m2)

Mistura B
Sementeira arbustiva (0,5 g/m2)

Briza máxima

10%

Calluna vulgaris

0,5%

Dactylis glomerata

17%

Cistus monspeliensis

1,5%

Festuca arundinacea

25%

Lavandula stoechas

2%

Lolium perenne

35%

Lonicera periclymenum

30%

Trifolium angustifolium

8%

Ruscus aculeatus

66%

Trifolium repens

5%

Refere-se também que, todas as sementes de leguminosas a utilizar deverão ser inoculadas
com bactérias do género Rhizobium.
Refere-se ainda que, deverá ser efetuada a integração paisagística das infraestruturas
construídas que permaneçam na fase de exploração, de acordo com o estipulado no Projeto
de Execução.
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CLÁUSULAS TÉCNICAS
I. NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS
I.1. Materiais inertes
I.1.1. Terra vegetal

A terra vegetal é resultante da execução da decapagem de todos os solos que serão sujeitos
a movimentações de terra.
Esta terra deve ser limpa, arejada e isenta de produtos tóxicos ou cáusticos, tanto para as
plantas como para os animais e pessoas. O pH deverá situar-se entre os 6,5 e 8.
Em caso de necessidade de recorrer a terra vegetal oriunda de outros locais, a mesma não
deve, em caso algum, ser proveniente de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras,
por forma a evitar a introdução destas espécies nos locais a reabilitar

I.1.2. Água
A água a empregar nos trabalhos deverá ser limpa e isenta de produtos tóxicos ou cáusticos,
resíduos ou impurezas, tanto para as plantas, como para os animais e pessoas. O pH deverá
situar-se entre 6,5 e 8,4 e a condutividade elétrica ser inferior a 750 μmho/cm a 25 ºC.

I.1.2. Corretivos e fertilizantes
Os corretivos a utilizar serão orgânicos industriais, doseando no mínimo 40% de matéria
orgânica: Ferthumus ou equivalente, para as plantações e biohum ou equivalente para a
hidrossementeira.
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Os fertilizantes serão:
Mineral:
•

Adubo ternário do tipo 15:15:15 ou 10:10:10 (NPK)

•

Adubo azotado: tipo Nitrolusal 26% ou 20,5% ou produto equivalente;

• Adubo tipo “Serrablen” ou “Sierraform” (N-P-K +MgO) ou equivalente.
Orgânico:
•

estrume bem curtido proveniente das camas de gado bovino ou cavalar

•

na hidrossementeira: “Ecohum” ou equivalente;

•

na sementeira tradicional e plantações: “Guano Sanzão”, “Ferthumus” ou equivalentes.

I.1.4. Estabilizadores
Produto de origem orgânica (tipo “Ecofibre+Tac “Ecostab” ou equivalente). São usados em
sementeiras cujas sementes não são enterradas (caso da hidrossementeira) e têm como
função a “fixação” das sementes no local da sementeira.

I.1.5. Protetor de sementes

Para garantir o bom desenvolvimento das espécies, o Adjudicatário deve utilizar como protetor
de sementes um arejador de solo constituído por fibras longas 100% vegetais,
fisiologicamente inertes e não tóxicas, com 98% de matéria orgânica e 600% de capacidade
de retenção de água, do tipo “Biomulch”.

I.1.6. Materiais não especificados

Todos os restantes produtos e materiais que tiverem que ser empregues na sementeira e
plantações deverão apresentar as características definidas pela legislação que lhe for
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aplicável ou, na falta desta, as que melhor satisfaçam os fins em vista, devendo os mesmos
serem sempre aprovados previamente pela fiscalização ambiental.
Salienta-se que os métodos e instrumentos de trabalho deverão ser previamente aprovados,
antes da realização de qualquer trabalho.

I.2. Material Vegetal
I.2.1. Sementes
Deverão corresponder integralmente às espécies componentes dos lotes a semear.
As sementes deverão apresentar o grau de pureza e a faculdade germinativa exigida por lei,
sempre que essas espécies figurem nas tabelas oficiais. As não representadas deverão ser
provenientes da última colheita, salvo justificação especial de germinação tardia, ou possuir
poder germinativo que garanta ao fim de 2 anos uma representatividade de todas as espécies
indicadas.

I.2.1 Plantas
Devem corresponder às espécies indicadas no projeto.
As plantas devem ser exemplares novos, com bom desenvolvimento e conformação, com a
flecha intacta e ramificada desde o colo, sem sintomas de raquitismo, de doenças ou de
feridas. Deverão ter tido, pelo menos, duas transplantações em viveiro.
Deverão ser fornecidas em torrão, devendo este apresentar-se consistente. O sistema foliar
deve estar completo, sem descoloração ou sintomas de clorose.
Deverão apresentar os seguintes calibres:
Árvores
- Quercus rotundifolia cuvete 20/40
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- Quercus rotundifolia PAP 16/18 cm
- Restantes: > 1,0 m
As plantas em cuvete deverão apresentar sistemas radiculares equilibrados e bem
desenvolvidos, incluindo algumas raízes grossas e raízes laterais concentradas perto do colo.
As Quercus rotundifolia (azinheiras) com PAP [1] 16/18 cm, foram previstas para
enquadramento da rede viária.
Arbustos:
- arbustos de folha caduca

0,60 m a 1,20 m

- arbustos de folha persistente 0,40 m a 1,00 m

II. MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
II.1. Preparação do Terreno
II.1.1. Decapagem

No início dos trabalhos de movimentação de terras proceder-se-á à decapagem e
armazenamento em pargas regulares, de toda a terra viva decapada.
A decapagem incidirá sobre os solos mais ricos em matéria orgânica, numa espessura
variável de acordo com as características do terreno, compreendendo apenas a “terra viva”,
isto é, a camada onde se desenvolve o sistema radicular das plantas.
Toda a “terra viva” decapada deverá ser armazenada em pargas regulares. Estas pargas não
deverão ser compactadas nem ter uma altura superior a 1,5 m, devendo ainda proceder-se à
sua valorização por via de uma sementeira de leguminosas, a incorporar na “terra viva” por
meio de enterramento, preferencialmente na fase de floração.
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Os locais de armazenamento da “terra viva” deverão ser propostos pelo Adjudicatário e
previamente aprovados pela Fiscalização.
Caso os depósitos de terras fiquem em zona exterior à obra, deverão ser protegidos a fim de
evitar o seu extravio, constituindo a sua guarda encargo do Adjudicatário.

II.1.2. Mobilização de Solos

Antes do espalhamento da terra viva, a superfície das áreas a revestir deverá apresentar um
grau de rugosidade apreciável e ausência de sulcos verticais que facilitem a erosão
superficial.
Este objetivo será conseguido através de uma mobilização superficial do solo até cerca de
0,10 ou 0,15 m, por via de uma escarificação com “Klodbuster”.
Esta mobilização só deverá ser realizada com o solo no estado friável, de forma a evitar uma
compactação excessiva do solo que conduzirá à perturbação das suas características físicas
com o consequente agravamento das condições de instalação do coberto vegetal.
Na execução destes trabalhos de mobilização do solo junto a árvores e arbustos já existentes,
esta mobilização deverá ser sempre realizada manualmente e a menor profundidade de forma
a não danificar os seus sistemas radiculares.

II. 1.3. Espalhamento de terra
O espalhamento de terra viva só poderá iniciar-se após a modelação e regularização, tal como
prevista no projeto, terem sido aprovadas pela Fiscalização, devendo todas estas operações
ocorrer sequencialmente e imediatamente antes da época mais adequada para as
sementeiras (entre meados de setembro e meados de novembro).
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A camada de terra viva terá uma espessura final de 0,20 m (0,15 m no caso dos taludes),
sendo utilizadas as terras de decapagem.

II.2. Sementeira

II.2.1. Hidrossementeira

A hidrossementeira será realizada numa única aplicação, entre meados de setembro e
meados de novembro (devendo ser alvo do parecer da direção técnica da obra, uma vez que
vai depender das condições climáticas observadas).
Antes de serem iniciados os trabalhos, deverá ser realizado um trecho experimental, para
verificar se o equipamento de hidrossementeira se encontra em boas condições de
funcionamento, nomeadamente no que respeita à pressão de saída e ao alcance da projeção
do canhão.
A sementeira será efetuada por projeção de mistura aquosa contendo a mistura de sementes
indicada no projeto, os fertilizantes, corretivos e estabilizadores. Assim:

•

No tanque misturador introduzir-se-ão os lotes de sementes, fertilizantes, corretivos e
aditivos em quantidades proporcionais à área a semear;

•

Preencher-se-á a sua capacidade com água, misturando até se conseguir a
homogeneidade;

•

A mistura será aspergida por meio de um grupo motobomba e através de uma
mangueira com espalhador, devendo ser efetuada uma única passagem.

As proporções e o período de aplicação deverão obedecer, pelo menos ao indicado a seguir:
•

Aplicação no Outono com as primeiras chuvas
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•

Adubo composto NPK (22-27-7, de libertação lenta, doseando 1% Mg) – 20 g/m2

•

Corretivo Orgânico – 20 g/m2

•

Aditivos: Fibra de madeira com fixador orgânico de cor verde, do tipo “EcofibraIsotack,
da Bosk” ou equivalente – 180 g/m2

•

Mistura de sementes em percentagem de peso, de forma a atingir as densidades de
sementeira indicadas no projeto.

Esta aplicação deverá ser efetuada logo após a conclusão dos trabalhos e deverá
acompanhar a execução da obra, de forma a revestir de imediato as áreas a semear.
Deverá ser feito um reforço da sementeira nunca antes de um ano após a primeira aplicação
nas zonas a definir pelo Dono de Obra.

II.3. Plantação

Após a abertura dos covachos deverá proceder-se à colocação das plantas de forma manual.
A sequência das operações a realizar deverá ser cuidadosamente planeada, minimizando o
período entre a preparação do terreno e a plantação.
As plantas deverão ser colocadas nos covachos em posição vertical, tendo a preocupação de
nunca dobrar o seu sistema radicular. No caso das plantas com torrão, este deve ficar nivelado
com o terreno, sendo posteriormente coberto por uma fina camada de terra. As plantas de
raiz nua devem ficar enterradas até ligeiramente acima do colo da raiz. Em ambos os casos
a terra utilizada para completar o enchimento do covacho deverá nivelar toda a caldeira criada.
Este volume de terra deve ser cuidadosamente aconchegado e calcado, de modo a permitir
que a terra encoste bem às raízes e a evitar a formação de bolsas de ar. Antes de encher
completamente a cova deverá regar-se abundantemente, mesmo que esteja a chover, para
que o solo adira às raízes. Para verificar se a planta se encontra bem enterrada deverá darse um pequeno puxão após esta operação.
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Para a execução da operação de plantação manual serão necessárias enxadas, pás,
bengalas de plantação, furador plantador e contentores para transporte das plantas. Se as
plantas a utilizar tiverem sido tratadas com produtos químicos antes da plantação tornar-se-á
necessário a utilização de equipamento específico por parte dos operadores. Este
equipamento, que deverá ser feito de material resistente aos produtos químicos utilizados,
será composto por fato-macaco, botas, luvas, máscaras e aventais de proteção.

III. ÉPOCA DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos de preparação do terreno deverão ser realizados assim que tecnicamente
possível, procurando conciliar a realização das sementeiras durante o Outono.
Por norma, a plantação deverá ser realizada durante o período de repouso vegetativo das
plantas, o que por vezes é difícil de aplicar nas regiões com climas temperados, uma vez que
as plantas podem não entrar em repouso ou pode não haver condições de humidade no solo
para se fazer a plantação durante esse período. Então deverá ter-se em consideração o
seguinte:
•

Para as espécies de folha caduca, a plantação deverá ser feita após a queda de pelo
menos dois terços das folhas e antes de se iniciar o novo ciclo vegetativo;

•

As condições de temperatura e humidade mais favoráveis ao bom pegamento das
plantas ocorrem no período Outono-Inverno.

IV. MANUTENÇÃO
IV.1. Regas
O adjudicatário deverá apresentar um plano de rega para prévia aprovação do Dono da Obra,
considerando uma periodicidade no mínimo quinzenal.
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IV.2. Mondas
Consiste na destruição manual ou mecânica das herbáceas espontâneas junto às jovens
plantas recentemente instaladas. Deverá ser realizada durante o primeiro ano após a
plantação, sempre que o desenvolvimento da vegetação espontânea ameace competir com
a planta instalada. Sempre que possível e adequado, deve privilegiar-se o arranque manual
das herbáceas, até cerca de 0,5 metros da planta recém-instalada, um método mais seguro
para a salvaguarda das plantas que se pretende preservar. O objetivo consiste em evitar que
o desenvolvimento destas plantas seja diminuído devido à competição exercida pela
vegetação herbácea espontânea logo após a sua instalação. Uma vez iniciado o crescimento,
é de esperar que ultrapassem em altura a vegetação circundante.
O recurso a operações químicas de controlo de espécies invasoras deverá ser feito com
extrema prudência devido aos impactes negativos que estas ações podem originar,
nomeadamente o risco de contaminação dos recursos hídricos e o risco de contaminação das
cadeias tróficas de fauna selvagem e doméstica. No controlo de espécies invasoras a
aplicação de fitocidas, nomeadamente herbicidas com glifosato, deverá ser feita
preferencialmente na superfície de corte e imediatamente após o corte das invasoras,
designadamente na erradicação de lenhosas invasoras, ou então logo que comecem a
abrolhar novos lançamentos, no caso das canas e outras plantas não lenhosas.
Os herbicidas a utilizar nas operações químicas deverão estar homologados nos termos da
legislação em vigor (Decreto-Lei n.º 94/98, de 15 de abril), constando como tal no “Guia dos
Produtos Fitofarmacêuticos - Lista dos Produtos com Venda Autorizada”, editado pela
Direcção-Geral de Proteção das Culturas. O seu manuseamento e armazenamento deverão
fazer-se em local seco e impermeabilizado.
A possibilidade de regeneração destas espécies a partir de toiças, raízes ou sementes (que,
frequentemente, apresentam longos períodos de dormência) aconselha a optar por
intervenções faseadas, no sentido de atuar preventivamente sobre as novas plantas numa
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fase precoce. Estas intervenções poderão ser realizadas quer através de novas operações
químicas, quer através de operações manuais ou moto-manuais que promovam o corte ou a
destruição mecânica das jovens plantas.
IV.3. Fertilização
Deverão ser realizadas três fertilizações anuais. A primeira em fevereiro e a segunda em
março/abril, após o período da ceifa da Primavera, aplicando uma adubação azotada de
cobertura, à razão de 10-15 g/m2. A terceira no reiniciar do ciclo será executada em
outubro /novembro, utilizando adubo químico 10.10.10.
IV.4. Retancha
Todas as espécies plantadas que não vinguem ou apresentem deficiente desenvolvimento
vegetativo, deverão ser substituídas na época própria, por espécies idênticas de bom porte e
características sãs.
IV.5. Cortes de Vegetação
Deverão executar-se ceifas, roçagens e destroçamento da vegetação, duas vezes ao ano
para:
•

Remoção da vegetação seca, reduzindo, desta forma, o risco de incêndio;

•

Eliminar as espécies vegetais consideradas invasoras e aquelas que se
desenvolverem junto às guardas de segurança, impedindo a visibilidade dos refletores;

•

Limitar o desenvolvimento da vegetação arbórea e arbustiva em detrimento das
espécies herbáceas.

O corte será executado nos meses de abril/maio e de setembro/outubro, antes da maturação
e frutificação das espécies invasoras.
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I.

REGULAMENTO DE CONCEPÇÃO, UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE ÁREAS DE OBRA RECUPERADAS PAISAGISTICAMENTE

ENQUADRAMENTO
A construção de infraestruturas implicará degradações e alterações na paisagem atual, por efeito das
obras a executar, que poderão distribuir-se pela generalidade da área e que se deverão relacionar
essencialmente com a construção das diversas infraestruturas.
Neste sentido, é necessário elaborar documentos que tenham como objetivo estabelecer orientações
para a implementação das ações de recuperação biofísica necessárias para restabelecer as áreas que
forem destruídas ou degradadas durante a fase de construção das diversas infraestruturas.
Estas intervenções deverão ser desenvolvidas e implementadas durante a fase de obra, em função das
áreas que forem efetivamente afetadas.

Artigo 1º – Âmbito e Objetivos
1. O presente Regulamento tem como objetivo definir princípios e normas aplicáveis à conceção,
utilização e manutenção das áreas que serão objeto de implementação de ações de recuperação
biofísica no âmbito das Empreitadas do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA).
2. Entende-se por ações de recuperação biofísica de áreas afetadas pelas empreitadas (posteriormente
designado por Plano de Recuperação Biofísica das áreas afetadas pela empreitada), todas as
intervenções promovidas com objetivo de restabelecer as condições iniciais dos locais
intervencionados no decurso de uma obra.

Artigo 2º – Autoria dos Planos
1. A conceção dos Planos de Recuperação Biofísica das áreas afetadas pela empreitada à empreitada
será da responsabilidade de técnicos com formação adequada para a sua correta elaboração.
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2. O técnico responsável pela elaboração do Plano terá de acompanhar o desenvolvimento da obra.
3. Os trabalhos de manutenção por parte do Adjudicatário serão assegurados no prazo de garantia da
Empreitada.
4. No decurso do prazo de garantia da Empreitada o Adjudicatário terá de prever mecanismos de
proteção da herbivoria e garantir a reposição de exemplares perdidos (retancha).

Artigo 3º – Estrutura dos Planos de Recuperação Biofísica das áreas afetadas pelas
Empreitadas
1. A estrutura dos Planos de Recuperação Biofísica das áreas afetas à empreitada deverá respeitar as
orientações anexas ao Sistema de Gestão Ambiental, sendo este parte integrante dos Cadernos de
Encargos.
2. Os Planos de Recuperação Biofísica das áreas afetas às empreitadas sujeitos a aprovação da EDIA
deverão ser instruídos com os seguintes elementos:
a) Peças Escritas
o Memória descritiva e justificativa das intervenções a implementar que inclua as
metodologias para:
o Reposição do relevo natural do terreno, garantindo a qualidade do material utilizado;
o Sementeiras (herbáceas e/ou arbustivas) nos locais afetados pela empreitada onde se
justifique;
o Reposição dos maciços arbustivos e do número de exemplares arbóreos abatidos nos
atravessamentos de linhas de água, para além das ações atrás previstas;
o Reposição do número de exemplares de quercíneas abatidos nas áreas de empréstimo e
de implementação de estaleiros, para além das ações atrás previstas, sempre que se
justifique.
b) Peças Desenhadas
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o Planta de localização das intervenções propostas;
o Cartografia exemplificativa dos módulos a aplicar.
3. A EDIA pode, se justificado, exigir a apresentação de outras peças escritas e desenhadas.
4. Com consentimento prévio da EDIA poderão ser dispensadas ou apresentadas conjuntamente
algumas peças do Plano.

Artigo 4º - Normas para Execução das Intervenções
1. O Adjudicatário terá que garantir a natureza e qualidade dos materiais inertes (terra), sempre que
possível resultantes da execução da decapagem. Esta terra deverá ser limpa, arejada e isenta de
contaminantes.
2. Os fertilizantes a utilizar deverão ser adubo composto NPK 15:15:15.
3. As sementes deverão apresentar o grau de pureza e a faculdade germinativa, exigidos por lei,
sempre que essas espécies figurem nas tabelas oficiais.
4. As não representadas nas tabelas oficiais deverão ser provenientes da última colheita, salvo
justificação especial de germinação tardia, e deverão ser isentas de sementes estranhas e
impurezas.

Artigo 5º – Responsabilidades Pós Intervenções
1. Após o prazo de garantia da empreitada deverá ser garantido pelo beneficiário do terreno a
preservação e manutenção das características morfológicas e fitossanitárias mínimas de todo o
material vegetal implantado.
2. Compete às entidades com responsabilidade atribuída, conceder ao beneficiário do terreno, de
acordo com a legislação nacional vigente, a decisão de abate, limpeza, desbaste, transplante, poda
ou tratamento das espécies plantadas, após o término do prazo de garantia da Empreitada.
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Com vista à minimização de impactes sobre o uso do solo, ordenamento do território e valores ambientais
e patrimoniais em presença, a seleção dos locais para implantação de estaleiros, exploração de
manchas de empréstimo e depósito de terras sobrantes deverá atender às classes de restrição
representadas na Carta de Condicionantes adiante apresentada (Desenho 40394-EA-0301-DE-002, em
anexo).
Nesta carta, a área de projeto (acrescida de uma faixa envolvente de 200m) encontra-se dividida em
quatro classes, definidas segundo o grau de condicionamento imposto pelas figuras de ordenamento
vigentes sobre esse território bem como de outros aspetos que justificam a reserva ou a interdição dos
usos especificados.
Sem prejuízo da eventual seleção de locais alternativos, são ainda apresentados alguns locais
preferenciais para localização de estaleiros, manchas de empréstimo e depósito de terras sobrantes.
Independentemente da classe onde se desenvolvam as ações de obra em referência, no final da
empreitada deverão os estaleiros ser desativados, as terras sobrantes encaminhadas para destino final
adequado, sendo reposta a situação inicial nestes locais, e garantida a recuperação biofísica e/ou
integração paisagística das manchas de empréstimo e dos depósitos definitivos, quando existam.
As quatro classes de condicionantes foram estabelecidas de acordo com os seguintes critérios:
o Interdita – incluem-se nesta classe as ocorrências patrimoniais, incluindo áreas de dispersão de
materiais; as linhas de água, as albufeiras e respetivas áreas de proteção; os povoamentos de
quercíneas; os perímetros imediatos e intermédios de proteção às captações destinadas ao
abastecimento público; as áreas de exploração de recursos geológicos; os perímetros urbanos;
os habitats da Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992. Nestas zonas é
interdita a instalação de estaleiros, a exploração de manchas de empréstimo e a deposição de
terras sobrantes.
o Muito condicionada – incluem-se nesta classe as áreas abrangidas pelo regime de REN (Reserva
Ecológica Nacional), as zonas húmidas e as áreas com quercíneas dispersas. Nas áreas
consideradas como muito condicionadas não deverão ser instalados estaleiros, exploradas
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manchas de empréstimo ou depositadas terras sobrantes, a não ser que tal seja imprescindível
à concretização do projeto e não exista qualquer outra alternativa. Caso se verifique a
inevitabilidade de utilização destas áreas, no final da obra o empreiteiro será responsabilizado
pela aplicação de medidas compensatórias dos valores afetados, bem como a reposição da
situação inicial.
o Condicionada – incluem-se nesta classe as áreas abrangidas pelo regime de RAN (Reserva
Agrícola Nacional) e os perímetros alargados de proteção às captações destinadas ao
abastecimento público. Nas áreas consideradas como condicionadas deverá a atividade de
instalação de estaleiros, exploração de manchas de empréstimo e deposição de inertes ser
restringida aos casos em que não existam áreas não condicionadas próximas, adequadas ao
propósito, devendo tal necessidade ser justificada ao Dono da Obra pelo Adjudicatário. A
utilização destas áreas não dispensa a observância das boas práticas ambientais e medidas de
minimização aplicáveis.
o Não condicionada – incluem-se nesta classe todas as áreas não abrangidas pelas classes
anteriores. A instalação de estaleiros, exploração de manchas de empréstimo e deposição de
inertes nestas áreas não é condicionada por questões ambientais, patrimoniais ou pelas figuras
de ordenamento consideradas, contudo não dispensa a aprovação do Dono da Obra e a
observância das boas práticas ambientais e medidas de minimização aplicáveis.
Para além das áreas condicionadas ao abrigo questões ambientais, patrimoniais ou por figuras de
ordenamento do território já referidas, destacam-se ainda as áreas ecologicamente sensíveis (Figura 1
seguinte), em particular atendendo à ocorrência de aves estepárias, A obra não deverá iniciar-se nas
áreas identificada como ecologicamente sensíveis, caso o início da empreitada ocorra entre o início de
março e o final de junho.
Efetivamente, de acordo com as medidas específicas propostas, deve evitar-se o início das atividades de
remoção do coberto vegetal nos biótopos culturas anuais de sequeiro e Montado (Habitat 6310) nos
períodos de reprodução da avifauna estepária, ou seja, entre 1 de março e 30 de junho. Na
impossibilidade de aplicar esta medida, estes trabalhos deverão ser acompanhados por técnicos
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especializados, e a área de intervenção previamente prospetada por estes para salvaguardar
atempadamente a deteção de ninhos ou juvenis no solo.
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ANEXO 11 – FICHEIRO SHAPEFILE
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Fornecido ficheiro shapefile contendo:
a)
b)
c)
d)

A delimitação da área de estudo do eia, os limites do projeto e as suas componentes principais;
a delimitação das áreas de intervenção;
as áreas de montado (povoamento) e de quercíneas;
a localização dos pontos de amostragem quer das águas superficiais quer das águas subterrâneas, e a localização
dos possíveis atravessamentos de linhas de água.
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ANEXO 12 – FICHEIRO KMZ
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Fornecido ficheiro KMZ com as componentes do projeto.
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