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INTRODUÇÃO 

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

aspetos analisados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

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

ambientais relativos ao Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e Bloco de Rega da Messejana, 

em fase de Projeto de Execução. 

O proponente do projeto é a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A. e a entidade 

competente para autorização a Agência Portuguesa do Ambiente, regionalmente representada pela Administração da 

Região Hidrográfica do Alentejo (APA-ARH) e pela Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). 

No seu desenvolvimento atendeu-se ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) – o Decreto-Lei nº 151-

B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decretos-Lei nº 47/2014, de 24 de março, pelo Decreto-Lei nº 179/2015, de 27 de 

agosto e pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro – o qual estabelece que o presente projeto se encontra 

abrangido por procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

Neste estudo usaram-se as metodologias habituais em estudos desta natureza, naturalmente adaptadas às caraterísticas e 

natureza do projeto, tendo-se procedido à avaliação, entre outros, dos aspetos ambientais considerados mais importantes 

neste caso –água, solo, ecologia, património histórico e cultural e aspetos sociais e económicos. 

É de referir que no volume designado por Relatório Síntese (Volume 1), se apresentam informações mais detalhadas sobre 

os vários aspetos ambientais estudados, as quais são acompanhadas de Peças Desenhadas (Volume 2) e Anexos 

(Volume 3). Esses volumes, conjuntamente com o presente Resumo Não Técnico, constituem o Estudo de Impacte 

Ambiental. 

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

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

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

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

✓ Identificar os principais impactes ambientais associados à construção e ao funcionamento do Circuito Hidráulico de 
Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e Bloco de Rega da Messejana;  

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

O PROJETO 

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO 

O presente projeto tem origem na necessidade do reforço de recursos hídricos da albufeira da barragem do Monte da Rocha 

– importante origem de água para o abastecimento de água aos concelhos adjacentes (Ourique, Castro Verde, Almodôvar, 

Mértola e Odemira) e para o Aproveitamento Hidroagrícola do Alto Sado - que vem estando recorrentemente nos seus níveis 

mínimos face à reduzida pluviometria e às elevadas solicitações de água, permitindo, ao mesmo tempo, beneficiar 

diretamente mais 2 701 hectares de regadio em serviço de percurso através do bloco de rega da Messejana, nos concelhos 

de Ourique e Aljustrel.  
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ÁGUA PARA REGA 

No que respeita à beneficiação para rega, o projeto tem como objetivo a beneficiação de uma área situada imediatamente 

a sul do Bloco de Rega de Rio de Moinhos, localizada entre Messejana e Panóias, no distrito de Beja encaixada a este pela 

autoestrada A2 e ZPE de Castro Verde e a oeste pela Linha do Sul (de caminho de ferro Lisboa-Faro), em cerca de 2 701 ha, 

com as condições necessárias à prática de culturas de regadio. 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, junto da margem 

esquerda da albufeira do Monte da Rocha. O novo bloco de rega da Messejana faz parte da expansão prevista do EFMA 

para cerca de 170 000 ha até 2022 que atualmente conta com 120 000 ha de área disponível para rega. 

Efetivamente, no que respeita às necessidades de água para rega, têm sido inúmeros e reiterados os pedidos rececionados 

pela EDIA para fornecimento de água na envolvente do EFMA, fora dos 120 000 ha inicialmente definidos para 

infraestruturação. As solicitações surgem para parcelas já regadas com recurso a captações privadas, mas também para 

zonas não regadas.  

Apreciando o potencial latente destas áreas enquanto impulso adicional para a economia regional, bem como a pretensão 

inequívoca dos agentes rurais em contribuir para esse objetivo, estão reunidas as condições para se concretizar um benefício 

mais alargado da componente de regadio do EFMA, de modo integrado e sustentado, assumindo uma extensão das 

infraestruturas que já integram o Empreendimento. A beneficiação hidroagrícola pretendida será por isso concretizável 

exclusivamente pela rentabilização dos recursos hídricos atualmente afetos ao EFMA (por via do Contrato de Concessão 

em vigor), não sendo necessário para o efeito recorrer a novas origens de água, o que obvia novos impactes neste âmbito. 

A atual ocupação principal desta área é a agropecuária, existindo importantes instalações de apoio a esta atividade, mas 

também se destacam pastagens e olivais já regados. 

A beneficiação hidroagrícola da área em estudo irá permitir um melhor aproveitamento dos solos da área de projeto, 

possibilitando um aumento da produção agrícola e uma progressiva alteração do modelo cultural da agricultura da região, 

com a introdução previsível de novas culturas, ou simplesmente a expansão da atividade já praticada, com maiores opções 

produtivas e de maior rentabilidade.  

ÁGUA PARA ABASTECIMENTO 

No que respeita ao abastecimento público, este projeto permitirá concluir o sistema de abastecimento de água com origem 

na albufeira do Monte da Rocha, destinado a servir de água potável a totalidade dos concelhos de Almodôvar, Castro Verde 

e Ourique, e ainda os municípios de Mértola e Odemira que são atualmente concelhos altamente carenciados de água para 

abastecimento público, numa das áreas do Alentejo, historicamente, mais atingidas pela escassez de água, em 

consequência da elevada escassez nas origens locais e da fraca qualidade das mesmas, associado aos prolongados 

períodos de secas verificadas nos últimos anos. 

Em síntese, o objetivo do Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e Bloco de rega da Messejana é 

efetuar o reforço da ETA do Monte da Rocha para reforço da garantia do abastecimento público e ainda o reforço da albufeira 

do Monte da Rocha com cerca de 20 hm3/ano. Pretende também proporcionar a prática de regadio numa área de cerca de 

2 700 ha atendendo a que atualmente os agricultores estão limitados nesta prática por insuficiência das reservas de água 

disponíveis e ainda reforçar o perímetro de rega do Alto Sado. 

O presente projeto integra o conjunto das novas áreas a beneficiar, as quais dão continuidade à estratégia de 

desenvolvimento rural assumida para o EFMA, quer pela entidade promotora, quer pelo Estado e entidades de tutela, 

conforme documentos estratégicos nacionais. 
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Acresce o contributo para a mitigação e adaptação às alterações climáticas seja pela produção de energia de base renovável, 

através das centrais solares fotovoltaicas a instalar nos reservatórios R2 e R3, seja pelo volume de reforço a transferir para 

a albufeira do Monte da Rocha que contribuirá para a manutenção de uma reserva de água que assegurará a resiliência do 

sistema em situação de seca severa bem como poderá ser utilizada como uma reserva de água para combate a incêndios. 

Efetivamente, os investimentos em infraestruturas de rega e na constituição de reservas de água têm contribuído para 

melhorar a capacidade de armazenamento e distribuição de água, assim como para a promoção e utilização de tecnologias 

de rega mais eficientes, desempenhando um papel essencial na redução das pressões sobre o ambiente e adaptação às 

alterações climáticas, o que contribui para o reforço da competitividade das explorações agrícolas e das empresas 

agroalimentares. 

Acresce a beneficiação hidroagrícola da área em estudo que irá permitir um melhor aproveitamento dos solos na área de 

projeto, possibilitando um aumento da produção agrícola e uma progressiva alteração do modelo cultural da agricultura da 

região, com a introdução previsível de novas culturas, ou simplesmente a expansão da atividade já praticada, com maiores 

opções produtivas e de maior rentabilidade.  

Deste modo, para além do contributo para a mitigação e adaptação às alterações climáticas, o projeto poderá igualmente 

contribuir para a dinamização económica da região e para uma tentativa de inversão da tendência atual de despovoamento  

LOCALIZAÇÃO 

Projeto do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e Bloco de Rega da Messejana insere-se na  Região 

do Alentejo, Sub-Região do Baixo Alentejo. Abrange a União das freguesias de Aljustrel e Rio Moinhos e a freguesia da 

Messejana no concelho de Aljustrel e a União das freguesias de Panóias e Conceição, concelho de Ourique (Figura 1). 

ÁREAS SENSÍVEIS 

O projeto do Circuito hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e Bloco de Rega da Messejana não se insere em 

nenhuma área sensível, tendo em atenção o entendimento expresso no artigo 2º do Decreto-Lei nº 151-B/2013, de 31 de 

outubro, nomeadamente: 

i) “Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de julho; 

ii) Sítios de Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, classificadas nos termos 

do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas nºs 79/409/CEE, do Conselho, de 3 de abril de 1979, 

relativa à conservação das aves selvagens e 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maior de 1992, relativa à preservação 

dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens;  

iii) Zonas de proteção dos bens imóveis classificados, ou em vias de classificação definidas nos termos da Lei nº 

107/2001, de 8 de setembro.”  
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DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O projeto de execução do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana 

com uma área de rega de 2 701 ha integra as seguintes componentes: 

▪ Reservatório R2 - Substituição de limpa-grelhas metálicas amovíveis por grelhas com sistema de limpeza automático 

integrado nas tomadas de água para a Estação Elevatória de Rio de Moinhos e para o Troço 2 do Adutor Roxo-Sado. 

Constatou-se nos últimos anos surgirem algas em grande quantidade nos canais e no reservatório R2, sendo que 

atualmente a limpeza da grelha é feita manualmente tratando-se de uma operação morosa e pouco prática pelo que 

foi necessário substituir as grelhas metálicas amovíveis por grelhas com sistema de limpeza automático. 

Esta intervenção prevista no âmbito desta empreitada, inclui: 

- Remoção das grelhas e guinchos elétricos existentes das tomadas de água para a Estação Elevatória de Rio de 
Moinhos e para o Troço 2 do Adutor Roxo-Sado; 

- Adaptação e ampliação da plataforma de manobra de betão e alteamento dos muros laterais das tomadas de 
água para permitir a instalação dos novos equipamentos; 

- Instalação de grelhas com sistema de limpeza automático, incluindo tapetes rolantes e contentores para remoção 
dos detritos; e 

- Adaptação da alimentação elétrica dos novos equipamentos. 

▪ Estação Elevatória de Rio de Moinhos – reforço desta estação elevatória com dois novos grupos eletrobomba e a 

adaptação das condições de funcionamento do reservatório hidropneumático, com vista ao aumento da sua 

capacidade de bombagem total. 

▪ Sistema Elevatório – Este sistema captará a água da conduta bidirecional de Rio de Moinhos (a cerca de 78 m da 

comporta da tomada de água do reservatório R3) e colocará a água num reservatório de regularização (Messejana), 

a partir do qual se desenvolve a rede principal gravítica.  

A estação elevatória da Messejana será implantada numa plataforma localizada a oeste da conduta bidirecional entre 

a estação elevatória de Rio de Moinhos e o reservatório R3, a norte deste último. O sistema elevatório é constituído 

pelas seguintes infraestruturas principais: 

- Derivação da conduta bidirecional de Rio de Moinhos; 
- Estação elevatória da Messejana; 
- Conduta elevatória; 
- Reservatório de regulação da Messejana. 

▪ Conduta Elevatória - Esta conduta foi dimensionada para um caudal de 1,5 m3/s e permitirá o transporte dos caudais 

bombeados pelo sistema elevatório, desde a estação elevatória da Messejana até ao reservatório da Messejana, 

apresentando um desenvolvimento total de 4 500 m, sendo constituída por uma tubagem de aço de diâmetro 

DN 1200 mm; 

▪ Reservatório da Messejana – O reservatório de regulação da Messejana será implantado a norte da vila de Messejana, 

cerca de 1 km a noroeste do cruzamento da estrada municipal EM 530 com acesso ao Monte do Reguengo, numa 

elevação existente entre os sítios da Chamusca e do Reguengo, na freguesia da Messejana, concelho de Aljustrel, 

Distrito de Beja. Foi dimensionado para um volume útil de regularização de 992,35 m3. O reservatório da Messejana 

será construído com uma estrutura em betão armado e com geometria circular. 

▪ Conduta Adutora Principal - Para a beneficiação do bloco de rega da Messejana projetou-se uma conduta adutora 

principal, gravítica, com um desenvolvimento total de 17 926 m, a partir da qual tem origem a rede de rega. A conduta 

adutora principal é composta pela conduta de alimentação de toda a rede de rega, a qual tem a sua origem a jusante 

do Reservatório da Messejana. A conduta, constituída por tubagens de betão com alma de aço e diâmetros a variar 
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entre 1400 e 1000 mm, foi dimensionada, no troço inicial, para um caudal de 1,5 m3/s e possui um desenvolvimento 

total de 17 926 m. 

▪ Rede de Rega –  O bloco de rega da Messejana, com 2 701 ha, será beneficiado graviticamente a partir do reservatório 

de regulação da Messejana. Esta rede possui um comprimento total de cerca de 17,0 km e é constituída por tubagens 

de polietileno de alta densidade (PEAD). 

▪ Rede viária - A rede viária projetada para o Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco 

de Rega da Messejana prevê a construção de um caminho de acesso ao reservatório de regulação da Messejana uma 

extensão total de 340 m. O traçado deste caminho tem início no caminho que liga um caminho agrícola existente (a 

cerca de 1 km a noroeste do cruzamento da estrada municipal EM 530 com acesso ao Monte do Reguengo) à referida 

infraestrutura e prolonga-se até à plataforma de acesso do adutor gravítico. 

O funcionamento geral do projeto é, resumidamente, o seguinte: 

✓ A água para rega é captada na conduta bidirecional de Rio de Moinhos (a cerca de 78 m da comporta da tomada de água 

do reservatório R3); 

✓ O sistema elevatório da Messejana colocará a água num reservatório de regularização (Messejana), a partir do qual se 

desenvolve a rede principal gravítica que levará a água às áreas a regar e à albufeira do Monte da Rocha para efetuar o 

seu reforço. 

✓ Na extremidade de jusante da rede principal será ainda construído um ponto de entrega na Albufeira do Monte da Rocha. 

Este ponto concentra também as derivações para as condutas de ligação aos restantes pontos de entrega, ou seja, para 

a conduta que faz a ligação ao ponto de entrega no CCG do Alto Sado e para a conduta que faz a ligação ao ponto de 

entrega da ETA do Monte da Rocha. 

ÁREA DE ESTUDO 

Para caraterizar as áreas direta e indiretamente associadas ao projeto, foram consideradas as seguintes metodologias de 

análise: 

▪ Área de Estudo – corresponde a toda a área do bloco de rega e todas as infraestruturas associadas, acrescida da 

área do buffer (200 m para todos os descritores, exceto para o descritor Paisagem, para o qual se adotou um buffer 

de 3000 m); 

▪ Bloco de Rega – corresponde à área do bloco de rega da Messejana, excluindo as áreas que serão afetas às 

infraestruturas; 

▪ Infraestruturas / Área de Expropriação – Diz respeito à área de afetação direta associada às infraestruturas e que 

será expropriada (Estação Elevatória + Conduta Elevatória + Reservatório da Messejana + Adutora Principal + Estação 

de Filtração + Caminho); as faixas de expropriação consideradas foram as seguintes: 

 

Infraestruturas Área de expropriação (m2) 

Estação elevatória 2 592 

Conduta elevatória 35 910 

Reservatório 6 098 

Conduta adutora 134 405 

Rede viária 2 444 
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▪ Infraestruturas / Área de Indemnização – Diz respeito à área de afetação indireta, ou seja, corresponde a uma faixa 

de terreno, paralela à faixa de expropriação, que poderá sofrer impactes indiretos pela implantação das infraestruturas, 

pelo que terá uma utilização condicionada. Por essa razão os proprietários serão indemnizados. As faixas de 

indemnização consideradas, dependentes do diâmetro das condutas, foram as seguintes: 

 

Infraestruturas Área de indemnização (m2) 

Conduta elevatória 110 038 

Conduta adutora 444 458 

Rede de rega 258 396 

Rede viária 3 330 

 

No que respeita à informação cartográfica, a análise efetuada recorreu à escala(s) mais apropriadas para cada um dos 

aspetos específicos em estudo. No entanto, a escala privilegiada de representação cartográfica dos resultados, respeitando 

as especificidades inerentes a cada aspeto ambiental, é a 1:25 000, salvaguardando situações específicas onde se 

considere necessária a análise a outras escalas.  

LOCALIZAÇÃO DE ESTALEIROS E ACESSOS À OBRA 

Durante a fase de construção do projeto em apreço será necessário implantar um estaleiro principal, o qual será 

complementado com parques de materiais localizados em pontos estratégicos, de acordo com a programação seguida para 

o desenvolvimento da obra. 

A área afeta a cada estaleiro incluirá uma zona para instalação de contentores para apoio à obra (oficinas) e instalações 

sanitárias, uma zona de parqueamento de máquinas e uma zona de depósito de materiais, tais como inertes, tubagens, e 

respetivos acessórios, anéis das caixas de rega, etc. O fornecimento de materiais referidos será feito por tranches, de acordo 

com a evolução das obras, de modo a diminuir a área de armazenamento. No estaleiro principal serão ainda instalados os 

contentores que servirão de escritório/sala de reuniões. 

Na determinação dos locais interditos à instalação de estaleiro foram considerados os seguintes critérios: 

✓ 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. 

✓ 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 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. 

✓ 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, 
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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. 

✓ 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. 

Na Figura 2 são indicadas três localizações preferenciais para a localização de estruturas de apoio à obra, nomeadamente, 

estaleiros e áreas de depósito de inertes. Caberá ao empreiteiro, contudo, a apresentação de uma proposta de localização 

de estaleiro, que será aprovada pelas entidades competentes e pelo Dono da Obra e que deve cumprir os requisitos 

ambientais impostos para esta empreitada. 

Na Figura 2 identificam-se ainda as vias preferenciais identificadas para acesso à obra. 

No que respeita à circulação de camiões em obra, esta far-se-á sentir com mais intensidade no período de instalação das 

condutas (conduta elevatória, rede adutora principal e rede de rega) face à necessidade de transportar para a obra o 

respetivo material e levar a vazadouro as terras excedentes das escavações.  

Para efetuar uma estimativa do número diário de camiões em obra para o transporte de condutas foi primeiro necessário 

calcular o numero de viagens que será necessário efetuar para o local de obra para transportar as condutas, tendo-se 

chegado a 1345 viagens, como se indica na tabela seguinte: 

Infraestrutura DN Qtd (m) Nº de Viagens 

Conduta elevatória 1200 4500 188 

Rede adutora principal 

1400 7555 630 

1200 8360 348 

1000 2012 84 

Rede de rega 

600 3927 41 

500 2532 21 

400 1690 9 

315 3120 12 

250 2572 6 

200 3229 5 

160 728 1 

Total de viagens 1345 

Assumindo-se que a instalação de condutas ocorrerá durante um período estimado de cerca de 150 dias e que por cada 

viagem entre o ponto de recolha da tubagem e o local de entrega na obra se percorre uma distância de cerca de 15 km, 

estima-se que se farão 9 viagens por dia sendo que 1 camião poderá fazer 3 viagens por dia pelo que se estima que estarão 

em obra diariamente cerca de 3 camiões por dia, durante 150 dias, no período correspondente ao da instalação de condutas. 

Já no que respeita ao volume de terras excedente (90 966 m3) que será necessário levar a vazadouro e considerando que 

serão utilizados camiões do tipo semi-trailler com báscula traseira e capacidade de carga de 24m3 e assumindo que o 

transporte de terras a vazadouro se fará num período de cerca de 200 dias, estima-se que nesse período estarão diariamente 

em obra 5 camiões deste tipo (semi-trailler com báscula traseira).   
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SITUAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA 

CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

A região da área de estudo tem um clima temperado com verão seco e quente, apresentando uma temperatura média do ar 

temperada (10 ºC<T<23ºC), rondando os 15,9ºC. Nos meses em que ocorrem as maiores temperaturas (julho e agosto), a 

temperatura média é de cerca de 23ºC, enquanto que nos meses em que se verificam as menores temperaturas (dezembro 

e janeiro), esta é de cerca de 10ºC. A velocidade média do vento tem uma variação relativamente baixa ao longo do ano, 

oscilando entre os 4,9 km/h (no mês de dezembro) e os 7,0 km/h (no mês de julho) e apresenta um valor médio da ordem 

dos 6,0 km/h. A distribuição sazonal da precipitação é típica do clima mediterrânico, sendo que está concentrada sobretudo 

nos meses de outubro a março, nos quais ocorre cerca de 78% do total da precipitação média anual. A maior ocorrência de 

precipitação verifica-se em dezembro (85,1 mm) e a menor em agosto (4,1 mm).  

No quadro das Alterações Climáticas, os concelhos de Aljustrel e Ourique não apresentam emissões de GEE particularmente 

relevantes, evidenciando um peso pouco significativo no contexto de emissões nacionais, de acordo com o Relatório sobre 

emissões de poluentes atmosféricos por Concelho no ano 2015 e 2017, destacando-se como principais setores poluentes 

aqueles cujas atividades estão relacionadas com a agropecuária, o transporte rodoviário e outras atividades agrícolas como 

determinantes para as emissões totais de GEE dos concelhos de Aljustrel e de Ourique 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

A área em estudo interessa fundamentalmente, de norte para sul, os terrenos sedimentares do Terciário e Quaternário da 

Bacia do Sado (Orla Ocidental) e o substrato do Paleozoico, cortado pela Falha da Messejana, compreendo as unidades 

litostratigráficas do Holocénico, Plistocénico, Pliocénico, Miocénico e Paleogénico, Paleozoico – Carbónico e Rochas 

Filonianas. 

Do ponto de vista geomorfológico, a área em estudo exibe, a norte, um relevo suave e pouco acidentado, e, a sul, um relevo 

fortemente dessecado pela erosão fluvial, constituído pelas rochas paleozoicas, da Zona Sul Portuguesa, com o encaixe 

dos vales muito mais prenunciado, atingindo os 200 m de altitude. O rio Sado apresenta-se como o principal curso de água 

da região, formando juntamente com os seus principais afluentes (ribeiras do Roxo, da Messejana, da Ferraria e dos Aivados) 

uma rede hidrográfica pouco densa, na qual se situa a barragem do Monte da Rocha. 

  

Vista geral da área interessada pela futura estação 
elevatória 

Vista geral dos terrenos interessados pelo traçado da 
conduta elevatória 
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Vista geral dos terrenos interessados pelo traçado da 
conduta adutora 

Vista da elevação no topo da qual se irá localizar o 
Reservatório da Messejana 

 

SOLOS E CAPACIDADE DO USO 

Na área de estudo predominam os Solos Argiluviados Pouco Insaturados, preenchendo 55% da área, sucedendo-se, por 

ordem decrescente de representatividade, os solos Litólicos (24%), os Barros (17%), os Calcários (3,5%), e os Hidromórficos 

(0,5%). No interior da área de estudo ocorrem ainda áreas sociais mas que respeitam apenas a 0,26% da área total. Já na 

área ocupada pelas parcelas a regar predominam igualmente os Solos Argiluviados Pouco Insaturados, preenchendo 52% 

da área, sucedendo-se, por ordem decrescente de representatividade, os solos Litólicos (25%), os Barros (18%), os 

Calcários (2,7%), e os Hidromórficos (0,8%).  

Relativamente ao risco de erosão dos solos, a área beneficiada pelo projeto não apresenta riscos significativos de erosão 

de solo verificando em 87% da área ocupada pelo bloco de rega, um risco de erosão de muito baixo a moderado e apenas 

cerca de 6% desta área apresenta riscos de erosão elevados. Quanto ao grau de salinização e alcalinização dos solos na 

área de estudo, verifica-se em ambos os concelhos, estar-se em presença de solos normais (classe 4) e de solos alcalizados-

salinos ou com risco de alcalização (classe 2). 

Relativamente à capacidade do uso dos solos, verifica-se que na globalidade, os solos apresentam aptidão para as culturas. 

As áreas de solos com classe A (SROA, 1972), com capacidades potenciais para a implantação de sistemas agrícolas de 

sequeiro intensivo, são escassas, correspondendo a 20,1 ha na área de estudo e 12,57 ha no bloco de rega. No entanto, os 

sistemas moderadamente intensivos são viáveis em solos de classe B que ocorrem em 387 ha na área de estudo e em 

240,8 ha no bloco de rega.  

A análise das subclasses demonstra que, nos solos da classe C, as principais condicionantes à utilização agrícola decorrem 

de características internas dos solos (espessura efetiva, fertilidade, textura, etc.) ou da presença de água em excesso.  

Os solos com capacidade de uso baixa (Classe D) localizam-se em 830 ha da área de estudo e 435 ha do bloco de rega e 

caraterizaram-se por apresentaram limitações severas à utilização agrícola. Revelam algumas potencialidades para 

sistemas agrícolas muito extensivos, que promovem uma efetiva proteção do solo. 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Na área de estudo predominam a agropecuária sendo que a zona de influencia do bloco de rega é ocupada, sobre tudo por 

culturas anuais, em regime de sequeiro ou regadio. Também se destacam as superfícies agroflorestais de sobreiros e 

azinheiras e povoamentos de quercíneas, constituídos por sobreiros. 
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 A área de estudo, em termos de presença humana, é caracterizada pela presença de  montes alentejanos, dispersos pela 

paisagem e pela Aldeia dos Elvas, no interior do bloco de rega. Nas proximidades do projeto encontramos as povoações da 

Messejana, Panóias e Conceição. 

   

Aspeto da ocupação cultural na área de estudo Área de olival na área de estudo Povoamento de quercíneas na área de estudo 

RECURSOS HÍDRICOS  

Em termos hidrográficos a área de estudo enquadra-se 

na bacia hidrográfica do rio Sado, que faz parte da 

Região Hidrográfica 6 (RH6 - Sado e Mira) que integra as 

bacias hidrográficas dos rios Sado e Mira e as bacias 

hidrográficas das ribeiras adjacentes nas costas 

Alentejana e Algarvia, compreendendo uma área total de 

12 149 km2. 

O sistema hidrográfico da bacia do rio Sado drena toda 

a área do projeto, destacando-se, de montante para 

jusante, algumas das linhas de água afluentes: 

▪ o barranco dos Penilhos,  

▪ a ribeira de Ferraria (ou do Monte Gato),  

▪ o barranco do Reguengo e  

▪ a ribeira da Messejana (ou de Álamo). 

São ainda de referir a ribeira dos Nabos e o barranco da Barradinha que, embora não drenem área a beneficiar com rega, 

serão cruzadas pela conduta elevatória do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha. 

Todo o projeto do Circuito Hidráulico de ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de rega da Messejana percorre 

terrenos a cotas que variam dos 100 m aos 180 m, na zona da encosta da margem direita do rio Sado, na zona de transição 

entre o rio e a cumeada que se estende de Aljustrel a Castro Verde (transição entre as bacias do Sado e do Guadiana). 

Os pontos de água existentes consistem, sobretudo, em pequenos reservatórios/charcas, açudes e pequenas barragens. A 

água armazenada nestas infraestruturas é utilizada, essencialmente, na rega e no abeberamento de gado. 
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Rede hidrográfica natural na zona do projeto Infra estruturas identificadas na área de estudo sobre imagem 
GoogleEarth2020 

No âmbito do presente projeto, considerou-se pertinente fazer referência à Qualidade/Estado da massa de água no ponto 

de origem de água do projeto, i.e. na estação ALB. ROXO (C) (26I/01C) cuja água se destina a vários fins, incluindo o 

consumo humano, uma vez que esta água será entregue no final do sistema em projeto, nomeadamente na Albufeira do 

Monte da Rocha. Aí, as suas propriedades analíticas poderão vir a sofrer alterações e diluições tendo-se revelado 

significativo que todos os parâmetros da Albufeira do Roxo cumprem as normas fixadas para as categorias de melhor 

qualidade A1 e A2 e que a qualidade das águas superficiais da Albufeira do Monte da Rocha apresente apenas os valores 

máximos dos parâmetros pH, CQO e CBO5 ligeiramente superiores às normas de qualidade A3 para águas de consumo 

humano. 

No que respeita ao Estado Global das massas de água, que resulta da combinação do Estado/Potencial Ecológico e do 

Estado Químico, não englobando a avaliação das zonas protegidas, na área em estudo, de entre as massas de água 

classificadas na PGRH RH6 2º Ciclo, destacam-se as seguintes novas classificações: 
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Em termos hidrogeológicos, o projeto desenvolve-se sobre a Unidade Hidrogeológica do Maciço Antigo, nomeadamente nas 

formações hidrológicas encontradas da Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado e da Zona Sul Portuguesa da bacia do Sado.  

A maior parte da área correspondente à Zona Sul Portuguesa. A circulação da água dá-se fundamentalmente na zona de 

fraturas da rocha, assim, é chamado de aquífero fissurado. O sentido do fluxo subterrâneo das águas deste aquífero são na 

sua maioria coincidentes com as grandes direções de escoamento superficial, neste setor existem duas direções 

preferenciais de escoamento, no sentido SW e NW a drenar para o rio Sado. 

No que respeita à aptidão hidrogeológica, a maior parte da área correspondente à ZSP possui escassa aptidão aquífera, 

sendo o termo aquífero fissurado o que corresponde melhor à sua realidade, pois a circulação da água dá-se 

fundamentalmente na zona de fraturas da rocha. A capacidade de infiltração direta é relativamente limitada nestas rochas, 

mas parece ser suficiente para permitir algum movimento na circulação de água subterrânea. 

Os sentidos do escoamento de água subterrânea são na sua maioria coincidentes com as grandes direções de escoamento 

superficial, verificando-se que neste sector existem duas direções preferenciais de escoamento, no sentido SW e NW a 

drenar para o rio Sado, tal como exibe o extrato da carta dos principais sentidos de escoamento subterrâneo da Zona Sul 

Portuguesa ERHSA na figura seguinte. 

 

Sentido preferencial do escoamento subterrâneo na área de projeto 

Na região em estudo, depreende-se que as necessidades de água para os diferentes usos são maioritariamente destinadas 

a rega e abeberamento de gado. 

Com base na informação presente no ERHSA, em termos de usos da água, que incluem além do abastecimento quer público, 

quer privado, a agropecuária, o abastecimento industrial e também furos/poços que se encontram desativados/abandonados, 

confirma-se que na área do projeto a maioria dos pontos serve para fins agropecuários e alguns para servirem de contributo 

ao abastecimento público. 
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Usos da água na área de projeto 

ECOLOGIA 

A área de estudo encontra-se marcada pela presença humana havendo uma grande ocupação agrícola ao longo de toda a 

área, onde se incluem essencialmente olivais tradicionais e áreas de cerealicultura extensiva em formato rotativo (campos 

cultivados, pousios, pastagens).  

Foram identificadas 181 espécies florísticas com potencial de ocorrência para a área de estudo, das quais 8 apresentam 

elevado valor para a conservação, tendo sido possível detetar a presença de 82 destas espécies, tendo-se observado 2 das 

espécies com estatuto na área de estudo, o sobreiro (Quercus suber) e a azinheira (Quercus rotundifolia), cujos povoamento 

se encontram protegidos por legislação nacional.  

Inventariaram-se 178 espécies faunísticas com ocorrência confirmada ou potencial na área de estudo. Das espécies 

inventariadas, 30 apresentam estatuto desfavorável de conservação, sendo as mais relevantes: a cegonha preta (Ciconia 

nigra), o colhereiro (Platalea leucorodia), a frisada (Anas strepera), o francelho (Falco naumanni), o falcão-peregrino (Falco 

peregrinus), o sisão (Tetrax tetrax), o alcaravão (Burhinus oedicnemus), a perdiz-do-mar (Glareola pratincola), o maçarico-

das-rochas (Actitis hypoleucos), o chasco-ruivo (Oenanthe hispanica) e o rato de Cabrera (Microtus cabrerae);  com estatuto 

de Vulnerável (VU), a garça-vermelha (Ardea purpurea), o pato-de-bico-vermelho (Netta rufina), o zarro (Aythya ferina), a 

águia-caçadeira (Circus pygargus), a abetarda (Otis tarda) e o tagaz (Gelochelidon nilotica); com estatuto Em Perigo (EN), 

a boga-portuguesa (Iberochondrostoma lusitanicum), o rolieiro (Coracias garrulus), o morcego-de-ferradura-mediterrânico 

(Rhinolophus euryale), o morcego-de-ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) e o lince (Lynx pardinus), com estatuto 

Criticamente em Perigo (CR)  (Cabral et al., 2006). A área possui elevado potencial para o grupo da avifauna, tendo-se 

confirmado no campo a presença de 6 destas espécies foi confirmada na área de estudo, nomeadamente o rolieiro (Coracias 

garrulus) (CR), a águia-caçadeira (Circus pygargus) (EN), o colhereiro (Platalea leucorodia) (VU), francelho (Falco naumanni) 

(VU), perdiz-do-mar (Glareola pratincola) (VU) e chasco-ruivo (Oenanthe hispanica) (VU).  

A área também possui biótopos de características mediterrânicas utilizados pelo lince-ibérico, no entanto, não existem dados 

que apontem para a presença da espécie nesta zona. 
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No que respeita aos habitats, foram cartografados 8 biótopos: áreas agrícolas, eucaliptal, florestas autóctones, humanizado, 

linha de água, montado, pinhal e planos de água. A vegetação da área de estudo encontra-se bastante marcada pela 

presença humana e é essencialmente dominada por áreas agrícolas, onde se incluem essencialmente olivais tradicionais e 

áreas de cerealicultura extensiva em formato rotativo. 

     

Alguns biótopos na área de estudo: áreas agrícolas, eucaliptal e florestas autóctones  

Foi ainda verificada a ocorrência de seis Habitats da Rede Natura 2000 um dos quais prioritário: habitat 6220 (prioritário) - 

*Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea, associado a áreas agrícolas (pousios); 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 - Florestas-galerias 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, ambos associados ao biótopo florestas autóctones. 

PAISAGEM 

A paisagem da área de estudo apresenta como caraterísticas gerais, relevos ondulados, revestidos por áreas florestais 

dominadas pelo azinhal, frequentemente intercaladas por sistemas agroflorestais de montado e azinho, olival e pelos 

cenários abertos de peneplanície da estepe cerealífera.  

  

Aspeto geral da paisagem para norte da barragem do Monte da 

Rocha, na direção de Panóias 
Vista geral da paisagem da área interessada pelo empreendimento 

a Panóias 



  

 
 

17 

  

Características da paisagem para norte da Aldeia dos Elvas 
Perspetiva geral da paisagem de peneplanície para norte de 

Messejana 

Da análise efetuada, de acordo com a síntese dos parâmetros de Qualidade e Capacidade de Absorção Visual ponderados 

para a área em estudo, foi possível concluir  que, genericamente,  o território  abrangido pelo projeto em apreço, apresenta 

média a baixa sensibilidade paisagística, pelo que se pode considerar recetiva a ações que, de algum modo, possam 

interferir com o seu conteúdo paisagístico.  

De facto, os padrões de média a baixa qualidade visual refletidos pela paisagem, são estabelecidos pelas caraterísticas do 

relevo predominantemente aplanadas a onduladas, que determinam índices de qualidade inferiores ao esperado, devido  

aos baixos volumes das estruturas visuais presentes e ao horizonte do campo de visão, confinado em sucessivas bacias 

visuais baixas, limitadas por um ondulado de suaves cumeadas ou frequentemente pelos sistemas de montado. 

Da análise efetuada, de acordo com a síntese dos parâmetros de Qualidade e Capacidade de Absorção Visual ponderados 

para a área em estudo, foi possível concluir que, genericamente, o território abrangido pelo Circuito Hidráulico de Ligação à 

Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega de Messejana, apresenta média sensibilidade paisagística, 55, 4%, pelo 

que demostra alguma recetividade a potenciais ações que possam interferir com o seu conteúdo paisagístico. Convém 

salientar, obviamente que a reação da paisagem irá depender da natureza das ações a empreender e da dimensão da área 

afetada. 

De facto, os padrões de média qualidade visual refletidos pela paisagem, são estabelecidos pelas caraterísticas do relevo 

predominantemente aplanadas a onduladas, que determinam índices de qualidade médios, abaixo dos esperados, devido  

aos baixos volumes das estruturas visuais presentes e ao horizonte de ondulados baixos, determinando o confinamento de  

sucessivas bacias visuais , limitadas por suaves cumeadas ou frequentemente pelos sistemas de montado. Por outro lado, 

é de destacar nesta paisagem, o predomínio da grande propriedade, que condiciona a acessibilidade, quer física, quer visual. 

ao espaço em análise.  

Os pontos mais sensíveis localizar-se-ão próximos das principais vias, face à maior perceção visual, e do tecido edificado, 

por ocupar preferencialmente posições cimeiras na bacia visual, o que determina panorâmicas de elevada abrangência a 

partir das extremidades da SUP, das quais se destaca a vila de Messejana. 
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E  

CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

Os principais instrumentos de ordenamento do território em vigor na área de estudo são os PDM de Aljustrel e de Ourique. 

No âmbito das Cartas de Ordenamento destes PDM, a área em estudo encontra-se incluída essencialmente em duas classes 

de espaços: áreas agrícolas e áreas agroflorestais. 

As principais servidões e restrições presentes visam: 

▪ A proteção de solos e de espécies vegetais (reserva ecológica nacional; reserva agrícola nacional; montado de 

sobro e de azinho, oliveiras, povoamentos florestais); 

▪ A proteção dos recursos hídricos (albufeiras e domínio público hídrico); 

▪ A proteção de infraestruturas (rodovias; ferrovias; infraestruturas de saneamento e abastecimento e vértices 

geodésicos). 

A principais condicionantes existentes na área em estudo são os recursos naturais ( oliveiras e sobreiros e azinheiras, DPH, 

captações de águas subterrâneas, RAN, REN,) e as infraestruturas ( abastecimento de água, rede elétrica, rede rodoviária 

nacional e regional, estradas e caminhos municipais, rede ferroviária, marcos geodésicos). 

AGROSSISTEMAS 

A maior parte da área a beneficiar com o regadio é ocupada por pastagens (64,7%) e culturas anuais (32,3%) relacionadas 

com a principal atividade existente na área de estudo, a agropecuária. 

  

Atividade agropecuária localizada na extremidade noroeste do 

bloco de rega 
Exploração bovina na mancha de rega 

Ao nível da dimensão da propriedade, verifica-se que predomina a grande propriedade (prédios com área superior a 2 ha), 

representando cerca de 87% da área total. A pequena propriedade (prédios com área inferior a 10 ha), representa somente 

cerca de 7,4% da área a beneficiar. No interior da zona dominada pelas grandes propriedades (na área mais a norte do 

bloco de rega), o olival tem uma baixa representatividade, cerca de 65ha, representando 2,3% da área total do bloco. A 

maior percentagem deste olival encontra-se na extremidade noroeste do bloco de rega. 

Nas zonas de pequena e média propriedade, as hortícolas e os cereais têm reduzida expressão, sendo igualmente a 

agropecuária a atividade dominante. Nesta área predominam as explorações com caprinos e ovinos. 
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No Alentejo, a proporção de explorações agrícolas com disponibilidade de rega é de 28,8% , sendo um pouco mais baixa 

na região do Baixo Alentejo, 19,8%. Nos concelhos em estudo, o de Aljustrel é o que apresenta maior percentagem de 

disponibilidade de rega, com cerca de 36,5%. Em Ourique, este valor é de apenas  7,72%. Há ainda a referir que na área 

do bloco de rega, já se observam atualmente várias rampas pivotantes, que estão ligadas frequentemente à presença de 

prados/pastagens regados. 

Na envolvência das manchas delimitadas para o bloco de rega da Messejana foram observadas importantes áreas com 

montados de sobro e azinho, as quais se constituíram uma condicionante à delimitação da área a beneficiar, tendo sido 

excluídas. 

SOCIOECONOMIA 

Em termos demográficos, quer a Região do Alentejo quer a Sub-Região do Baixo Alentejo têm vindo a registar tendência de 

decréscimo populacional nas últimas três décadas, mas principalmente na última década entre Censos (2001-2011). Verifica-

se que esta tendência é mais acentuada no Baixo Alentejo, onde a taxa de variação intercensitária, foi, entre 1991-2001 e 

2001-2011 de, respetivamente -5,9% e 6,2%. 

Ao nível dos concelhos verificam-se idênticas situações e tendências com ambos os concelhos a registarem decréscimo 

populacionais nos três períodos censitários analisados. 

No que respeita à dinâmica populacional ao nível das freguesias, verifica-se que: 

▪ A acompanhar a tendência verificada ao nível do concelho, também a União das freguesias de Aljustrel e Rio Moinhos 

e a freguesia da Messejana apresentam uma taxa de variação intercensitária negativa em ambos os períodos, tendo 

sofrido decréscimo populacional nos períodos de 1991-2001 e 2001-2011; 

▪ Na freguesia do concelho de Ourique, verifica-se que entre 1991 e 2001 a freguesia aumentou a sua população 

(25,7%); contudo, na última década entre Censos a situação mudou tendo-se verificado um período intercensitário 

negativo também nesta freguesia (-21,8%). 

A densidade populacional tem vindo a variar, naturalmente, na mesma dimensão da variação populacional. Assim, a 

densidade populacional é muito reduzida em todas as unidades territoriais em estudo e tem vindo a diminuir na Região do 

Alentejo e na Sub-Região do Baixo Alentejo. 

No que respeita à atividade económica por setor, em 2011, a distribuição da população empregada por sector de atividade 

económica nos concelhos de Aljustrel e Ourique apresentavam uma maior percentagem de ativos no sector terciário, seguido 

do sector secundário e por último do sector primário. Messejana e a União das freguesias de Panóias e Conceição, são as 

freguesias onde a população empregada no Setor Primário, agricultura e pecuária, é mais significativa. 

A quebra no setor primário contrasta com um aumento do setor terciário, devido ao crescimento das atividades mais ligadas 

com o consumo, designadamente o comércio, bem como os serviços de apoio à população, como a área da educação, 

saúde ou administração pública.   

SAÚDE HUMANA 

A área do projeto está inserida na Unidade Local de Saúde (ULS) do Baixo Alentejo, onde se verifica que cerca de um terço 

da população dos concelhos de Aljustrel e de Ourique é considerada como vulnerável, por apresentarem uma idade superior 

a 65 anos. 
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A ARS Alentejo é responsável pela implementação de dois Planos Sazonais englobados nos Planos de Contingência Saúde 

Sazonal, com o intuito de prevenir e diminuir a extensão dos efeitos de eventos climáticos extremos sobre a população e 

serviços de saúde, nomeadamente as ondas de calor e frio. De facto, os registos de mortalidade por todas as causas, de 

janeiro de 2014 a julho de 2018, evidenciam valores de mortalidade acima dos esperados no pico do inverno (janeiro) e do 

verão (julho/agosto). 

A nível de Saúde Ambiental analisou-se a influência na saúde humana de agentes químicos e biológicos (produtos 

fitofarmacêuticos), qualidade da água, qualidade do ar e ambiente sonoro, verificando-se que, atualmente: 

▪ A área de estudo é já utilizada para agricultura, havendo atualmente aplicação, por parte dos agricultores, de produtos 

fitofarmacêuticos, e, de acordo com a informação disponível, não há registos de problemas de saúde pública 

relacionados com esta atividade; 

▪ O estado global da qualidade da água nas massas de água subterrânea é classificado como “bom”; 

▪ Verificam-se na generalidade estados de qualidade da água superficial Bom e superior, em função de classificações 

medíocres ou razoáveis de estado ecológico, salientando-se que para a Barragem do Roxo o estado de qualidade se 

classifica como bom e superior, a qual representará a origem de água para o Circuito Hidráulico do Monte da Rocha. 

Os dados de monitorização existentes evidenciam alguns problemas generalizados de condutividade/cloretos, ao nível 

da qualidade de água para rega, bem como problemas de elevação dos valores de oxigénio dissolvido e nutrientes em 

termos de usos aquícolas e no que respeita às normas de qualidade ambiental e objetivos mínimos de qualidade. Não 

obstante, a grande maioria dos parâmetros estão em conformidade com os valores recomendados e admissíveis por 

lei para os usos analisados; 

▪ Os poluentes atmosféricos analisados – Ozono, Dióxido de Enxofre, Partículas (PM10) e Dióxido de Azoto – 

apresentam-se em cumprimento do Decreto-Lei nº 102/2010, de 23 de setembro; 

▪ Tendo em conta as fontes emissoras de ruído identificadas considera-se que o quadro acústico de referência presente 

nas áreas de incidência do projeto do Circuito Hidráulico do Monte da Rocha será na sua grande maioria pouco 

perturbado, condicionado por fontes naturais e representativo de meios rurais/agrícolas, sem particular afetação da 

saúde humana da população. Todavia, nas imediações das vias rodoviárias considera-se que os níveis de ruído 

poderão ser mais incomodativos, afetando, contudo, poucos recetores. 

PATRIMÓNIO HISTÓRICO-CULTURAL 

Os trabalhos arqueológicos executados (levantamento bibliográfico e prospeção arqueológica sistemática) contribuíram para 

o registo de 40 ocorrências na área de incidência do projeto. 

O conjunto é formado por 12 potenciais sítios com vestígios à superfície, por 8 edifícios de funcionalidade variada, por 7 

montes alentejanos, por 1 escola primária, por 1 igreja, por 1 antiga mina, por 1 achado isolado, por 2 necrópoles, por 2 

casas de apoio agrícola, por duas antas, por 1 conjunto edificado, por 1 moinho de vento e por 1 apeadeiro ferroviário. 

Nestas ocorrências patrimoniais não há sítios com classificação oficial. No entanto, o sitio arqueológico da chamusca e o 

sitio arqueológico da Gamitinha estão classificados com sítios arqueológicos de nível 4, o monte da Nobre e o monte da 

Gamitinha estão classificados como Património Etnográfico e Tradicional, a Escola Primária da Aldeia dos Elvas está 

classificada como património Público e a igreja da Aldeia dos Elvas está classificada como Património Religioso. Todas 

estas classificações encontram-se no Plano Diretor Municipal de Aljustrel. 
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Monte do Nobre Monte da Gamitinha Escola primária da Aldeia dos Elvas 

   

Igreja da Aldeia dos Elvas Sitio Arqueológico da Gamitinha Sítio arqueológico da Chamusca 

PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS 

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

são, resumidamente, os seguintes: 

✓ Fase de obra  

Verificar-se-á, pontualmente, uma alteração das formas do terreno, destruição da vegetação, perturbação dos animais, 

degradação da qualidade do ambiente (produção de ruído e poeiras) e da paisagem, devido à realização de escavações e 

construção das infraestruturas do projeto, com desorganização das zonas diretamente afetadas pelas obras. Essa afetação 

originará impactes globalmente negativos, localizados, temporários e de magnitude reduzida a moderada, contudo 

evitáveis ou minimizáveis através de um conjunto de medidas habituais em obras desta natureza, relacionadas com a 

correta implantação, gestão e reabilitação das áreas de intervenção, o que conduzirá a impactes residuais sem importância 

apreciável. 

Verificar-se-á igualmente a afetação de biótopos com valor ecológico elevado, como é exemplo áreas classificadas como 

habitat 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene. Ainda assim, as áreas de habitat a afetar serão reduzidas 

relativamente ao total cartografado. Neste contexto importa também destacar o seguinte: 

▪ para o cálculo do número de árvores a abater e área de povoamento afetada, foi considerada a área de indemnização 
por ser aquela onde efetivamente se farão sentir os impactes causados para a materialização das principais 
infraestruturas; ou seja, foram quantificadas todas as árvores (oliveiras, sobreiros e azinheiras) que se encontram 
dentro desta faixa, isoladas ou em povoamentos. No entanto, em fase de obra esta quantificação deverá ser aferida já 
que poderá ser possível conservar um número elevado de árvores . 

▪ para a identificação dos povoamentos de sobreiro, azinheira, ou mistos na área de estudo, foram respeitados os valores 
estipulados na legislação em vigor, em particular na alínea q) do Artigo 1º do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, 
retificado pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de julho. Importa no entanto destacar, que para a identificação dos 
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povoamentos e quantificação do números de exemplares a abater  foi adotada uma abordagem bastante 
conservativa tendo sido também consideradas árvores com menos de 1 metro de altura. 

Para a população, durante a fase de construção serão sentidos os incómodos derivados das obras, dada a circulação de 

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

temporária, reversível e, também neste caso, poderá ser bastante reduzida a sua importância. Estes impactes negativos 

serão contudo compensados pelos impactes positivos identificados, relacionados com o aumento do emprego e da atividade 

económica nas povoações da área de influência das obras, bem como nos concelhos em causa. 

✓ Fase de Exploração  

Após a conclusão das obras e com o regadio em exploração, os impactes negativos mais importantes que podem ocorrer, 

prendem-se com os impactes ao nível dos solos devido a possíveis problemas de salinização/alcalinização associados à 

prática do regadio e, também, os impactes na qualidade da água, devido a uma incorreta aplicação de fertilizantes e 

pesticidas que, de forma conjugada com a rega, contribuem para o enriquecimento das águas em nutrientes e poluentes. 

Contudo, desde que sejam seguidas as boas práticas agrícolas recomendadas, nomeadamente no que se refere à gestão 

da rega e fertilização, as soluções projetadas têm condições para reduzir ao mínimo a importância destes impactes. 

Poderão ainda ocorrer nesta fase impactes negativos na ecologia, nomeadamente nas áreas em que atualmente se 

observam espécies com elevado valor para a conservação da natureza (culturas anuais de sequeiro), como sejam a cegonha 

preta, a frisada, o francelho, o falcão-peregrino, o sisão, o alcaravão, o rolieiro, a perdiz-do-mar, ou o chasco-ruivo. Também 

neste caso, os impactes esperados serão mais sentidos no que se refere à nidificação e refúgio destas espécies, mas novas 

práticas agrícolas, nomeadamente as áreas de pastagem, poderão ser adequadas para a sua alimentação. Igualmente foi 

prevista, no âmbito do presente projeto, a instalação de ninhos para estas espécies com o objetivo de criar locais de refúgio 

no interior da área a beneficiar que fomentem a sua utilização pelas espécies. Acresce que a proteção do habitat de 

nidificação destas espécies já se encontra salvaguardado através da Zona de Proteção Especial (ZPE) de Castro Verde, a 

qual confina com a área de estudo a este, o que reduz consideravelmente a importância dos impactes negativos referidos. 

A este propósito destaca-se ainda a exclusão, no âmbito do presente projeto, de 667 ha de área a beneficiar de modo 

a permitir o aumento da área de proteção desta ZPE.  

Por último, deve destacar-se que são esperados impactes positivos, muito significativos, nos domínios da socio economia e 

agro-sistemas, ou seja, para as populações e economia locais, devido ao aumento da resiliência e fiabilidade dos sistemas 

de abastecimento público e às melhorias esperadas no emprego, no rendimento das famílias e na economia local e regional, 

devido, nomeadamente, ao aumento de atividades associadas à agricultura e ao desenvolvimento de serviços associados, 

os quais terão potencial para assumir um carácter mais permanente. 

Também no quadro das alterações climáticas se esperam impactes positivos, muito significativos, dado o forte potencial do 

projeto para reduzir, de forma significativa, a vulnerabilidade aos impactes deste processo, constituindo, por um lado, uma 

forma eficaz de mitigar os efeitos do processo em curso e, por outro de atrasar os efeitos sensíveis desse mesmo processo, 

local e regionalmente. Também de destacar o forte contributo que se espera do projeto no domínio das energias provenientes 

de fontes renováveis no consumo bruto de energia e da redução das emissões de gases com efeito de estufa com origem 

na produção energética, com vista ao cumprimento do objetivo da neutralidade carbónica em 2050. 

PRINCIPAIS MEDIDAS PROPOSTAS 

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

significativos, foram propostas medidas, que passam, essencialmente, por: 
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Antes das obras: 

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

relativos à obra, bem como a indicação das medidas cautelares a tomar aquando da sua execução; 

✓ Realização de sondagens arqueológicas. 

Durante a Obra: 

✓ Implementação de um sistema de gestão ambiental (SGA) para acompanhamento de todas as atividades associadas à 

obra, incluindo:  

▪ Medidas gerais - limitação da remoção da vegetação às áreas estritamente necessárias; salvaguardar áreas sensíveis, 
como as áreas de montado e outros elementos vegetais com interesse; evitar o início da remoção do coberto vegetal 
nos períodos de reprodução das aves mais sensíveis (entre 1 de março e 30 de junho). Na impossibilidade de aplicar 
esta medida, estes trabalhos deverão ser acompanhados por técnicos especializados para salvaguardar 
atempadamente a deteção de ninhos ou aves jovens no solo. 

▪ Gestão de origens de água e efluentes - implementação de um adequado sistema de recolha e tratamento de 
esgotos resultantes da obra; 

▪ Movimentos de terras - remoção prévia da camada superficial dos solos das áreas a escavar, para posterior 
reutilização; reutilização, sempre que possível, dos materiais que sobram das escavações; 

▪ Gestão de resíduos - implementação de um Plano Integrado de Gestão de Resíduos (PIGR), resultantes da obra; 

▪ Acessibilidades - definição prévia de caminhos para circulação de camiões e maquinaria pesada, aproveitando ao 
máximo os caminhos já existentes e proibindo-se a circulação fora destas áreas; comunicação às autarquias / 
proprietários e população em geral de eventuais alterações na circulação rodoviária; limpeza / reparação das vias 
utilizadas, em caso de necessidade; 

▪ Controlo da poluição do ar e do ruído – molhar as vias não pavimentadas, especialmente em dias secos e ventosos; 
lavagens regulares dos rodados da maquinaria, camiões e outros veículos da obra; cobertura de materiais que 
levantem poeiras; realização de trabalhos mais ruidosos junto a habitações e outros locais mais sensíveis (p.e., 
escolas), entre as 8:00h e as 20.00h, evitando a sua realização em horário diferente e durante os fins-de-semana e 
feriados; 

▪ Ações de formação e sensibilização, recuperação de áreas afetadas pela obra - realização de campanhas de 
formação e sensibilização ambiental, dando especial importância aos cuidados a ter na gestão do lixo e dos esgotos 
da obra, à salvaguarda do património arqueológico e à proteção das plantas e animais; 

▪ Recuperação de áreas afetadas pela obra - limpeza da área de obra e reposição das condições naturais; 
implementação do projeto de integração paisagística e das medidas de recuperação para as áreas de obra; 

▪ Recursos hídricos - implementação da medida compensatória relativa às Intervenções de Reabilitação na ribeira da 
Ferraria; 

▪ Ecologia - implementação da medida compensatória relativa medida compensatória relativa à Compensação de 
Quercíneas; implementação da medida compensatória relativa à Instalação de Abrigos para Avifauna; 

▪ Património - acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante as operações que impliquem 
movimentos de terras (desmatações, escavações, depósitos e empréstimos de materiais para a obra); realização de 
novas prospeções arqueológicas, no solo livre de vegetação, para confirmar as observações já realizadas e identificar 
eventuais vestígios arqueológicos; implementação de um Plano Geral de Acompanhamento Arqueológico. 
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Fase de Exploração: 

Da responsabilidade da Entidade Gestora: 

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

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

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

✓ Implementação dos Programas de Monitorização das Águas Superficiais e Subterrâneas, dos Solos e das Aves 

Estepárias. 

Da responsabilidade dos Beneficiários: 

✓ Implementar o código de boas práticas agrícolas e ambientais do EFMA, validado por entidades competentes, com 

relevância para os seguintes aspetos: 

▪ Dotações de água, fertilizantes e pesticidas adaptados às culturas e às características dos solos agrícolas em questão, 
mantendo o respetivo registo de aplicação; 

▪ Adoção de práticas de conservação do solo direcionadas para o controlo da erosão, lavagem de solos, minimização 
da compactação, etc.); 

▪ Conservação e manutenção das ações de beneficiação e plantação a implementar na ribeira da Ferraria (projeto 
integrante do presente EIA); 

▪ Manutenção de uma faixa sanitária de proteção em torno da Aldeia dos Elvas onde deverá ser condicionada a 
intensificação do uso do solo e das práticas agrícolas, de modo a minimizar a exposição dos habitantes da Aldeia dos 
Elvas aos produtos fitofármacos e pesticidas que serão usados, conforme previsto no âmbito do EIA. 

CONCLUSÕES 

De acordo com a análise realizada constata-se que este projeto se reveste de especial importância a nível local, uma vez 

que vem servir de água potável a totalidade dos concelhos de Almodôvar, Castro Verde e Ourique, e ainda os municípios 

de Mértola e Odemira que são atualmente concelhos altamente carenciados de água para abastecimento público e vem dar 

um forte contributo para o desenvolvimento agrícola da região, pela dinamização de um sector que tem vindo a sofrer um 

declínio ao longo dos anos.  

A introdução do sistema de regadio, com a previsível alteração dos usos do solo, irá contribuir significativamente para 

incrementar a produtividade agrícola e a eventual rentabilização de atividades associadas a este sector, desde que 

adequadamente enquadradas a nível do planeamento da produção, da formação profissional e do 

escoamento/comercialização dos produtos.  

Em síntese, embora seja na fase de construção que os impactes negativos serão mais significativos, considerando o período 

temporal limitado previsto para esta fase (24 meses) e, se forem aplicadas corretamente as medidas de minimização 

indicadas neste estudo e corretamente implementado o Sistema de Gestão Ambiental, os impactes expectáveis, que estão 

muito dependentes dum adequado comportamento dos empreiteiros responsáveis pela execução das obras, serão em 

grande parte minimizados, ou mesmo, evitados. 

Já na fase de exploração, os impactes negativos associados ao projeto têm origem fundamentalmente na atividade agrícola, 

que apesar de já se desenvolver, continuará, no entanto, em moldes mais intensivos, com os consequentes reflexos 

fundamentalmente ao nível da qualidade da água e integridade dos solos. A implementação de práticas e técnicas culturais 

corretas permitem minimizar esses efeitos negativos, aspeto muito dependente do comportamento dos agricultores. 
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Por outro lado, considera-se que a fase de exploração induzirá, sobretudo, impactes positivos significativos a muito 

significativos, associados aos seguintes aspetos: 

▪ Aumento da resiliência e fiabilidade dos sistemas de abastecimento público, com o reforço de uma importante origem 
de água para consumo humano;  

▪ Alterações climáticas, com forte potencial para reduzir significativamente as emissões de gases com efeito de estufa 
apoiando o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e colocando Portugal em linha com os objetivos 
europeus nesta matéria nomeadamente o da neutralidade carbónica em 2050; 

▪ Reserva estratégica de água, para combate de situações extremas de seca ou para combate a incêndios. 

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

quando visto na sua exploração plena e, consequentemente, numa perspetiva de médio-longo prazo.  

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

negativos identificados, os quais se farão sentir, principalmente, a nível local e durante a fase de exploração (nomeadamente 

na qualidade dos recursos hídricos, dos solos e dos ecossistemas). 
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